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gevolgd met 
miniatuur GPS 

meed dat hij één keer per dag een 
positie meet (tot op de meter nauw 
keurig), die vervel wordt 
opgeslagen in de datalogger. De 
zender gebruikt het medium 
Bluetooth om uiteindelijk de gege 
ven over te sturen naar een co 
poter op afstand. Dat laatste 
gebeurt alleen wanneer wij in de 
buurt van de zwaan zijn (< 300 in) 
en via een computer en antenne 
communiceren met de zender (zie 
de foto) 

Jltaten 
De resultaten tot nu toe zijn ronduit 
spectaculair te noemen. Zoals 
gehoopt krijgen we inzicht in indi- 
viduele habitatkeuzes, de timing 
van switchen en de voorkeur voor 
akkers en weilanden op kleine 
schaal. Hier een korte bloemlezing 
uit de resultaten: 

Een voorbeeldje: 924A 
°924A9 was één van de twaalf vogels 
die op 18 december 2005 in de 
Wieringermeer een GPS-halsband 
om kreeg (positie 1 op het kaartje). 
Nadat ze die dag werd losgelaten 
vloog ze door naar de Vooroever 

bij Onderdijk, waar ze ook de daar 
opvolgende dag doorbracht (2) 
Vervol stak ze het IJsselmeer 
en de Flevopolders over en ver 
bleef één dag op het Drontermeer 
en zes dagen op het Veluwemeer 
(3). Op 27 december zat 924A op 
de graslanden ten oosten van de 
Reeuwijkse plassen (4), overnacht 
te vervolgens op een inham van de 
Lek tussen Lopik en Lex rond (5) 
en bevond zich de volgende dag 
verder oostelijk in Hernen nabij 
Wijchen (6). Die avond vloog ze 
echter weer westwaarts en sliep op 
de Zevenhuizerplas bij Rotterdam 
(7). Vanaf de volgende ochtend (29 
december) tot en met 20 januari 
verbleef ze in polder Zegveld en 
polder Gerverscop bij Kamerik (8, 
werd daar één maal waargenomen 
op 15 januari). Deed dan één dag 
de Bloemendaler polder bij Weesp 
aan (9, overnachtende op de zuid- 
oever van het Gooi neer), waarna 
ze zes dagen in de polders rond 
Nigtevecht rondscharrelde (10). Op 
28 januari was ze weer terug in 
Kamerik ( I I ) ,  maar vloog in de 
avond van 31 januari naar de pol- 
ders ten noorden van Zoetermeer 

"\ 

polders bij Kamerik (14). Op 20 
februari is daar haar GPS nog eens 
uitgelezen, en twee dagen later 
werd ze er voor het laatst gezien. 
In de twee maanden dat ze een 
GPS-halsband droeg legde 924A 
ruim 700 km af. 

Graskwaliteit en opvetsnelheid 
In de vegetatiekunde gebruikt men 
tegenwoordig satellietfoto's om 
plantenkwalitcit op grote schaal te 
meten (door middel van het meten 
van de refleetie van infrarood licht). 
Het plotten van de GPS-posities 
van de kleine zwanen op dit soort 
kaarten levert dus een goede indruk 
van de dagelijkse voedselkwaliteit › 
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voor de zwanen. Van de zwanen 
met GPS-halsband hebben we ook 
zo vaak mogelijk (de verandering 
in) de ronding van het achterlijf 
gemeten. Daarmee hebben we de 
opvetsnelheid van deze dieren vast- 
gelegd. Hieruit blijkt inderdaad dat 
individuen die zich in gebieden 
bevonden met de buste graskwa- 
liteit het snelste opveren. Het 
bleek ook dat de snelste opvetters 
Nederland tijdens de voorjaarstrek 
het eerst hadden verlaten. Er was 
echter nog een belangrijke factor in 
het spel: de langzaamste opvetters 
aten niet alleen het slechtste gras, 
zij hadden ook nog een griepje 
onder de leden. 

schillen zien tussen deze twee indi- 
viduen enerzijds en hun tien gezon- 
de maatjes anderzijds. De opvet- 
snelheid lag meer dan de helft 
lager bij de zieke zwanen. Hierdoor 
vertrokken ze meer dan een maand 
later uit de Wieringermeer dan de 
andere GPS-vogels. Na hun vertrek 
uit de Wieringermeer bleken de 
zieke vogels bovendien minder ver 
te vliegen dan de gezonde vogels. 
Door nauwkeurig het eetgedrag bij 
te houden, bleek bovendien dat 
deze twee vogels minder gras per 
dag aten, en dat gras ook nog eens 
slechter verteerden (gemeten aan 
de hand van het aantal hapjes gras 
per geproduceerde keutel). 

Milde variant vogelgriep 
Na analyse van monsters genomen 
direct na het vangen. bleek dat 
twee van de twaalf GPS-vogels een 
milde vorm van vogelgriep bij zich 
droegen (niet het gevreesde H5Nl„ 
maar het ongevaarlijke H6N2 en 
H6N8). Gedragsobservaties en de 
GPS-data lieten verrassende ver- 

Gezien het succes van deze missie, 
gaan we deze winter (2006/7) weer 
een nieuw dozijn kleine zwanen 
uitrusten met GPS-halsbanden. 
Mede door de actualiteit van vogel- 
griep zal een groot deel van de 
aandacht hier deze winter naar uit- 
gaan. Daarnaast willen we graag 

• Kleine maan met GPS-halsband. 
Dit was één van de twee grieperige 
vogels die we afgelopen winter 
vingen. Foto: Wim Tassen. 

onze basale metingen aan gras- 
voorkeur en habitatkeuze doorzet- 
ten. Net als in andere jaren kunnen 
we de hulp van vrijwillige waarne- 
mers daarbij goed gebruiken: zie je 
één van de GPS-zwanen (dus een 
gele halsband in de 9()0A-serie) 
meld het dan zo snel mogelijk aan 
het NIOO via onze website: 
http://www.nioo.knaw.nl/projects/n 
cfs/ncfs.cfm. De reden dat we je 
melding graag diezelfde dag nog 
ontvangen is dat we dan in staat 
zijn zelf de vogel op te zoeken 
voor de broodnodige gedragswaar- 
nemingen en het uitlezen van de 
GPS. Je initiatief zal meteen worden 
beloond door middel van een auto- 
matische e-mail reply vanuit de 
website met daarin de gehele 
levensgeschiedenis van de betref- 
fende vogel' Mocht je instaat zijn 
een digitale foto aan te leveren 
waarbij het zijaanzicht van het 
achterwerk goed is te zien (zoals in 
de foto hiernaast), dan zouden wij 
dat ook zeer op prijs stellen (dit kan 
bruikbaar zijn voor onze schattingen 
van opvetsnelheden). 

Overzicht terugmeldíngen 
Omdat de kleine zwaan een langle- 
vende soort is en er in het verleden 
andere ringprojecten aan zijn opge- 
start kunnen wij ons voorstellen dat 
het soms onduidelijk is aan 
wie/welke instantie een geringde 
kleine zwaan het beste kan worden 
doorgegeven. ln de tabel staat een 
kort overzicht. 

Resteert mij je veel waarneemple- 
zier toe te wensen, met hopelijk 
één of meerdere "GPS-zwanen" in 
de kijker! 

merk onderzoeker e-mail 
Pootring 
Blauwe halsband 

Gele halsband 
(behalve 900A serie) 
Gele halsband 
(alleen 900A serie) 

WWT 
Wim Tijsen en/of 
Jan Beekman 
Tri rus Haitjema 

NIOO-KNAW op website 

Jenny.Earle@ww1.org.uk 
wimtijsen@planet.nl 

info@cygnet.nl.com 

www.nioo.knaw.nI/projects/ncfs/ncfs.cfm 

Jan van Gils 
NIOO-KNAW Centrum voor 
Limnologie 
Rijksstraatweg 6 
3631 AC Nieuwersluis 

• Overzicht van ringprojecten. 
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