Nijlgans
Lengte:
± 63 tot 73 cm
Spanwijdte: ± 130-145 cm
Kenmerken: Bruine bovenzijde en lichtgrijze onderzijde.
Donkere vlek om het oog.
Kop is bleker dan de rest van het lichaam.
Donkere vlek op de borst.
Roze en zwarte vlekken op de snavel.
De poten zijn roze van kleur.
Heeft in de vlucht groot wit voorvleugelveld.
Geluid:
Lawaaiig, luide kwakende en grauwende geluiden,
vooral in de vlucht.
Sist bij verstoring.
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Grauwe Gans

Canadese gans

Indische gans

Lengte:
± 74 tot 84 cm
Spanwijdte: ± 150 tot 170 cm
Kenmerken: Het verenkleed is grijsbruin van kleur.
De stuit is vaalwit van kleur. Roze poten.
Geheel oranjegele of rozerode snavel.
In de vlucht lichtgrijze voorvleugel.
Geluid:
Nasaal snaterend ‘gaagaagaag’.

Lengte:
± 90 tot 100 cm
Spanwijdte: ± 160 tot 175 cm
Kenmerken: Grote grijsbruine gans.
Zwarte kop en hals. Grote witte keelvlek.
Geluid:
Luid en doordringend in vlucht
‘aa-hong’ klemtoon op tweede,
hogere lettergreep.

Lengte:
± 68 tot 78 cm
Spanwijdte: ± 142 tot 186
Kenmerken: Lichtgrijs verenkleed. Witte kop met twee
zwarte strepen op het achterhoofd.
Het wit van de kop loopt in een streep
door over de zijkant van de nek.
Gele snavel en de poten.
Geluid:
Zacht, nasaal herhalend
oh-wa, aah-aah
en ooh-ah.

Kolgans

Brandgans

Verwilderde Boerengans

Lengte:
± 64 tot 78 cm
Spanwijdte: ± 130 tot 160 cm
Kenmerken: Adulten met wit vlek (kol) aan basis van
roze snavel. Onregelmatige in dwarsrijen
staande zwarte vlekken, vooral op de buik.
Juvenielen zonder deze kenmerken.
Poten zijn oranje.
Geluid:
Hoge, niet nasaal klinkende
tweelettergrepige roep
‘kau-liek’’kau-liuu’.

Lengte:
± 58 tot 70 cm
Spanwijdte: ± 120 tot 140 cm
Kenmerken: Verenkleed grotendeels bruingrijs van kleur.
Hals en kop zijn tot op de borst zwart van
kleur. Vaalwitte buik. Grote witte vlek op
keel. Zwarte poten en kleine zwarte snavel.
Geluid:
Lijkt op afstand op het gekef van een troep
hondjes, een snel herhaald,
kort gakkend geluid.

Lengte:
± 74 tot 84 cm
Spanwijdte: ± 150 tot 170 cm
Kenmerken: Gedomesticeerde, witte versie van
de Grauwe gans. Eventueel grijsbruine
vlekken in verenkleed. Kruisingsvormen met
onder andere Canadese gans mogelijk.
Geluid:
Nasaal snaterend ‘gaagaagaag’.

