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Bijzondere lezing over Grote

Trek van de Kleine Zwaan

Wim Tijsen is in het dagelijks leven Projectleider Weidevogelbescher-

ming bij Landschap Noord-Holland. Zijn vrije tijd brengt hij grotendeels
door in de natuur op de grens van land en water, waarbij zowel steltlo-

pers als ook ganzen en zwanen centraal staan. Zo doet hij onderzoek

aan Tureluurs, Rotganzen en Kleine Zwanen. Voor deze laatste vogel-
soort wordt regelmatig een Nieuwsbrief verzorgd in het Nederlands en

een Engelse versie voor alle waarnemers in Europa, (voor mensen die

daar belangstelling voor hebben: wimtijsen@ziggo.nl)
Henk Schobben is bioloog en in het dagelijks leven directeur bij het

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en verantwoordelijk

voor de uitvoering van grote investeringsprogramma's zoals verhoging

van dijken en het aanleggen van waterbergingen. In zijn schaarse vrije

tijd doet hij onderzoek aan watervogels.

De lezing is in stadskweektuin Ter Kleef en begint om 19.30 uur.

(Zie ook: Excursies en lezingen).

Op uitnodiging van KNNV en de Vogelwerkgroep komen Henk Schobben

en Wim Tijsen donderdag 20 januari alles vertellen over de Grote Trek

van de Kleine Zwaan. Beiden zijn beiden opgegroeid in de Wieringer-

meer, maar al jaren woonachtig op Wieringen, en beiden zijn verslingerd

aan deze ‘snowflakes’ van het hoge noorden.

Ze hebben van het begin af aan meegemaakt hoe de Kleine Zwaan de

Wieringermeer ontdekte. Net als de zwanen zijn deze twee mannen ook

een beetje ‘explorers’ en daarvoor crossen ze af en toe door heel Neder-

land. Naast onderzoek in Nederland gaan ze al 15 jaar op ‘zwanenva-

kantie’ in Engeland, waar 1/3 deel van de populatie overwintert in het

gebied van The Ouse Washes, ten noorden van Cambridge. Deze Engel-

se expeditiebelevenissen maken uiteraard ook onderdeel uit van de pre-

sentatie over deze meest partnertrouwe vogels ter wereld. Hoe je onder-

zoek doet (vangen en ringen), waar deze fantastische vogels broeden,

wat ze eten, hoe en waar ze de winter doorkomen wordt in deze presen-

tatie duidelijk. Er is de laatste jaren uitvoerig onderzoek gedaan naar

Kleine Zwanen, onder meer met GPS-zenders, waarvan de meest recente

resultaten worden getoond. Uiteraard ook wat al het ringonderzoek
heeft opgeleverd, waaruit blijkt dat er per individu verschillende trek-

strategieën zijn. De duo-presentatie gaat over de ecologie van de Kleine

Zwaan, maar ook over de persoonlijke verhalen achter deze vogels, met

hun weemoedige, fraai heldere wintergeluid.


