Wonderen van de natuur

Indische ganzen

Papa moest in oktober een paar dagen naar Den Haag voor zijn werk. Omdat het schoolvakantie was gingen mama en de kinderen mee. Zij logeerden
bij vrienden in Wassenaar. Mama nam Sam en Anne mee naar de Japanse
Tuin. Ze waren echt onder de indruk van het Japanse landschap in het
klein, met mini bomen in schitterende kleuren. Het was een wereld apart.
Daarna wandelden ze nog wat op het landgoed. Wat hen opviel was hoeveel
verschillende soorten ganzen daar rondliepen. Nijlganzen en Canadese ganzen kenden ze wel, maar er was ook een soort die zij niet thuis konden
brengen. Het leken wel grauwe ganzen maar dan met een witte kop en twee
zwarte strepen achter op hun nek. “Wat zijn dat voor ganzen?” vroeg Anne. “Ik weet het niet”, antwoordde Mama. “Papa weet het vast wel.” Sam
maakte er gauw een tekening van; hij had altijd een notitieboek bij zich.
Eigenlijk hoefden ze niet op hun vader te wachten, want ze kwamen een
parkopzichter tegen die het raadsel
kon oplossen. “Dat zijn Indische
Ganzen. Zij horen niet hier, maar op
de Tibetaanse hoogvlakte. Het zijn
bijzondere vogels: ze kunnen hoger
vliegen dan welke vogel ook. Dat
komt omdat zij twee keer per jaar
de hoogste bergketen in de wereld
moeten overvliegen; jullie weten zeker wel welke dat is?” “Ja, de Himalaya”, wist Sam. “Maar waarom doen ze dat?” vroeg hij. “Om van hun
broedgebied naar hun winterverblijfplaats in landen als India te gaan. Vandaar hun naam.”
“Jullie hebben vast wel eens een film of dvd gezien van bergbeklimmers op
de berg Everest. Waarom is het zo'n uitdaging om die te beklimmen?”
“Het is er zo hoog dat de lucht heel dun is, waardoor het voor mensen
moeilijk is voldoende zuurstof in te ademen”, zei mama. “Juist, en voor vogels is dat ook een grote hindernis. Het wonder is dat de Indische Gans is
zo door God gemaakt dat hij extra zuurstof kan innemen, waardoor hij
sterkere spieren krijgt.” “Leven ze lang?”, wilde Anne weten. “Ze kunnen
een jaar of twintig oud worden, net als andere ganzen. Het zijn goede ouders die hun leven lang bij elkaar blijven.”
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