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Knobbelzwanen staan bekend als zeer territoriale broedvogels maar in hun

eerste levensjaren, tijdens de rui en in de winter houden zij er vaak een meer

sociale levenswijze op na. Zij vormen dan grotere groepen. Dit artikel gaat

over de winterpopulatie van Knobbelzwanen in de provincie Groningen.

Resultaten van de tellingen tot en met de winter van 2001/2002 worden hier

behandeld. De grootte van de knobbelzwanenpopulatie in Groningen wordt in

belangrijke mate bepaald door het aantal broedvogels. In onze provincie vari-

eert het aantal territoria tussen de 260 (Esselink en Beekman 1991) en 430

(Nienhuis 2002). Hiervan zijn er jaarlijks ongeveer 120 succesvol

(ongepubliceerde data ZWG).

Naar aanleiding van vragen van de Provincie

Groningen over het beheer van in de winter

op grasland foeragerende Knobbelzwanen zijn

vanaf de winter 1994/95 tellingen uitgevoerd.

Doel van de tellingenwas het vaststellen van

de verspreiding, grootte en leeftijdsopbouw

van groepen Knobbelzwanen in de grasland-

gebieden in de winter en het voorjaar.

Methode

Vanaf de winter van 1994/95 tot heden zijn

tellingen van Knobbelzwanen uitgevoerd. Tot

en met de winter van 1996/97 zijn drie tellin-

gen per winter uitgevoerd (november, januari,

april). Daarna is besloten alleen de apriltelling

voort te zetten omdat dat de periode is waarin

Daarnaast bepaalt het aantal jaarlijks grootge-

brachte jongenhet aantal zwanen in onze

provincie. Strenge winters vormen eenregule-

rende factor voor de populatie door verhoogde

sterfte eneenverminderd broedsucces in het

daaropvolgendevoorjaar (Beekman 1991).

Met name in de provincie Groningen vindt in

strenge winters soms een influx plaats van

vogels uit de Oostzee-populatie (Denemarken,

Duitsland, Polen enLitouwen). Achterblijvende

Oostzee-zwanen komen in sommige jaren tot

broeden in onze provincie (Dirksen & Esselink

1991).

Nadat jonge Knobbelzwanen in september

vliegvlug zijn gewordenblijven ze vaak nog

enige tijd bij de ouders in het territorium. In

de loop van de winter worden ze door de ou-

ders verjaagd. De jongen verzamelen zich dan

in groepen, samenmet Knobbelzwanen die

nog geen territorium bezitten, zoals subadulte

vogels. Groepen Knobbelzwanen komen in

onze provincie vooral voor in de graslandge-

bieden ten noorden en ten westen van de stad

Groningen.Ook in de veenkoloniën kunnen

flinke concentraties ontstaan (sovon Ganzen-

enZwanenwerkgroep2000). Deze groepen zijn

vaak reden voor klachten vanuit de landbouw-

sector omdat de vogels schade veroorzaken

aan grasland (en in Oost-Groningen ook aan

koolzaad) door vraat, vertrapping enbevuiling.
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Figuur 1:

Overzicht van de telgebieden. De dikke zwarte lijn vormt de begrenzing van de telgebieden.

de grasgroei flink op gang komt en de overlast

het grootst leek te zijn. Tellingen vonden pla-

ts rond het midden van de maand in hetzelfde

weekend als de sovon ganzen- en zwanentel-

lingen. De Onnerpolder werd niet geteld in

april 1995.

Tellingen werden in principe op één daguitge-

voerd. De tellingenvan 2000 en2001 werden

gecombineerd met tellingenvoor onderzoek

naar het gedogen vanKnobbelzwanen enwer-

den daarom op meerdere opeenvolgende da-

gen uitgevoerd. Waarnemingen van individu-

eel gemerkte vogels suggereren dat er tussen

de verschillende dagen weinig uitwisseling

was tussen de gebieden. Slechts 0,4% van met

halsbanden uitgeruste vogels zijn op verschil-

lende dagen in verschillende delen van de

provincie gezien (n = 1.403). De telgegevens

worden daarom als compleet en betrouwbaar

beschouwd. Alle waargenomen zwanen wer-

den ingetekend op topografische kaarten

(1:50.000). Voor het maken van verspreidings-

kaarten zijn alleen gegevens van groepen van

meer dan tien zwanen gebruikt.

Om de leeftijdsopbouw van de winterpopula-

tie te bepalen is vanaf november 1995 de leef-

tijd genoteerd.Er zijn op basis van het veren-

kleed, de grootte van de knobbel en de kleur

van de snavel drie categorieën onderscheiden:

adult, subadult en juveniel (le winter).

Aangezien de Zwanenwerkgroepjaarlijks ook

het broedsucces van de Groninger knobbel-

zwanenpopulatiemonitort kunnen verande-

ringen in de leeftijdsopbouw van wintergroe-

pen daaraan gerelateerd worden.

Studiegebied

Knobbelzwanen hebben in Groningen een vo-

rkeur voor (klei)weide gebieden(Scharenburg

& van Klinken 1998). Het telgebiedbevat daar-

om de open graslandgebieden ten noorden en

westen van de stad Groningen (359 km 2). Van

dit gebied is bekend dat er zich concentraties

van zwanenkunnen bevinden. Daarnaast zijn
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ook de veenweidegebiedenin de Onner- en

Oostpolder ten zuidoosten van Haren (18 km2)

geteld (figuur 1). Uit deze telgebiedenkomt

70% van alle klachten over overlast in de pro-

vincie (Nienhuis 2002).

Het weer

Omdat aantalsfluctuaties bij Knobbelzwanen

mede door de strengheid van de winter bepa-

Id worden volgt hier een beschrijving van het

weer in de telseizoenen. De winter van

1994/95 was vrij zacht en nat. De daaropvol-

gende winter van 1995/96 was zeer koud. Er

was sprake van een strenge winter (IJnsen

1991). De winter behoorde tot een van de acht

strengste winters van deze eeuw. De kou du-

rde tot begin april. De hieropvolgendewinter

van 1996/97 kan als koud worden aangemerkt.

Met name eind december 1996 en de eerste

tien dagenvan januari 1997 waren erg koud.

De Waddenzee was in deze periode met ijs be-

dekt. De rest van de winter en het voorjaar

verliepen overwegend warm ennat. De vol-

gende vijfjaren behoorden allemaal tot de

tien warmste van de afgelopen eeuw. De win-

ters worden omschreven als vrij zacht (1997/98

en 1998/99) zeer zacht (1999/2000) zacht

(2000/01) en zeer zacht (2001/02). De gemiddel-

de temperatuurkwam in alle jaren in de me-

ste wintermaanden boven het langjarig ge-

middelde uit. Verder was het ook steeds aan

de natte kant.

Het zicht op de teldagen was over het alge-

meen goed. Ook was er geen sprake van sne-

uwbedekking.

Resultaten

Getelde aantallen

In figuur 2 zijn de totale aantallen

Knobbelzwanen per telling weergegeven.

Tijdens de novembertellingen zijn over het al-

gemeen de meeste zwanen geteld. In novem-

ber 1995 werd het maximum van 1.033

Knobbelzwanen waargenomen. In januari zijn

de aantallen variabel. Werden in de koude ja-

nuari maand van 1996 nog 796 zwanen geteld,

na een strenge vorstperiode werden er in het

jaar daarop in januari slechts 145 zwanen ge-

teld. Dit was tevens het kleinste aantal waar-

genomen zwanen.

Het verloop van de tellingen in april laat zien

dat er sprake is van eenflinke variatie tussen

jaren. De invloed van de strenge winter van

1995/96 op het aantal waargenomen

Knobbelzwanen in april 1996 is duidelijk

zichtbaar. Het aantal bereikte na deze winter

een dieptepunt (213 vogels). In de jaren daarna

liep het aantal weer gestaag op en vlakte af

naar 739 in april 2002.

In figuur 3 is de verspreiding van groepen met

meer dan tien individuen in de maand april

weergegeven. Ook het voorkomen van groepen

Knobbelzwanen in de Onner- en Oostpolder

bij Haren is weergegeven. Opvallend is het na-

genoeg ontbreken van groepen in 1996 en

1997. Dit is het gevolgvan de al eerder bespro-

ken strenge winters. Belangrijke concentratie-

gebieden in de overige jaren zijn het gebied

rond Wierum enAdorp en de graslandgebie-

den rond Tinallinge.Ten westen van

Groningen zijn de polders rond ’t Faan en ten

zuiden van Grijpskerk favoriet. De versprei-

dingskaarten van november enjanuari zijn

niet weergegeven.

De verspreiding van Knobbelzwanen komt in

deze maanden sterk overeenmet de versprei-

ding in april.

Figuur 2:

Aantallen waargenomen Knobbelzwanen in een

selectie van graslandgebieden in de provincie

Groningen 1994-2002. Tot april 1997 zijn tellingen

uitgevoerd in november, januari en april, daarna

alleen nog in april.
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Figuur 3:

Verspreiding van groepen
met meer dan 10 individuen tijdens apriltellingen 1995-2002.
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Groepsgrootte

De waargenomen groepsgrootte varieerde

sterk enbedroeg tussen 2 en89 Knobbel-

zwanen. Het merendeel van de zwanen (74%)

verblijft in kleine groepen van minder dan 20

individuen. Slechts 0,3% van de waargenomen

groepen is groter dan 50 (figuur 4).

Leeftijdsopbouw

In figuur 5 is de leeftijdssamenstelling in groe-

pen van verschillende grootte weergegeven.

Ruim 44% van de getelde vogels komt voor in

paren.
Deze bestaan voornamelijk uit adulte

vogels (grootte klasse 1-2), Het aandeel vol-

wassen vogels neemt af naarmate groepen

groterworden. Onvolwassen vogels zitten vo-

ral in de grotere groepen.

Het aandeel van de verschillende leeftijdscate-

gorieën blijkt in november en januari onge-

veer gelijk te zijn. Tijdens de apriltellingen is

het aandeel adulte vogels duidelijk toegeno-

men ten koste van subadulten enjuvenielen

(figuur 6).

Wanneer we het aandeel onvolwassen vogels

tijdens apriltellingen over de jaren vergelijken

blijkt dat dit aandeel na 1997 weer toenam.

Na 2000 neemt het aandeel juvenielen weer

licht af (figuur 7).

Figuur 5:

Aandeel van juvenielen,subadulten en adulten in

groepen van verschillende grootte. Boven de figuur

zijn de aantallen weergegeven (n-waarde)

Figuur 4:

Frequentie verdeling van groepen uitgedrukt als

percentage van het totaal aantal groepen.

Figuur 6:

Het aandeel juvenielen, subaldulten en adulten in

verschillende maanden van het jaar. Leeftijden

werden vanaf november 1995 genoteerd. De no-

vember- en januaritelling werden uit gevoerd tot

april 1997.Boven de figuur zijn de aantallen we-

rgegeven (n-waarde).

Figuur 7:

Het aandeel juvenielen, subadulten en adulten tij-

dens apriltellingen (1996 t/m 2002).

Boven de figuur zijn de aantallen

weergegeven (n-waarde)
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Herkomst van de overwinteraars

Aan de hand van aflezingen vanmet halsban-

den geringdevogels bleek dat jongenhun eer-

ste winter in de buurt van de geboorteplaats

doorbrengen. Slechts eenklein deel (< 5%)

werd in april meer dan 25 kilometer van de

geboorteplaats teruggemeld (Nienhuis, 2002).

Dit doet vermoeden dat groepen

Knobbelzwanen voornamelijk bestaan uit vo-

gels uit de directe omgeving. Echter, het aan-

deel vogels dat een metalen ring droegbleek

onder alle leeftijdscategorieën lager dan ver-

wacht (59%, 33% en 48% voor respectievelijk

adulten, subadulten en juvenielen). Deze ge-

tallen zijn gebaseerd op de tellingen in het

seizoen 1995/96. In 1995 is ongeveer 70% van

de jongen geringd. Een deel van de overwinte-

raars lijkt dus van buiten onze provincie te

komen. Tijdens tellingen werden met hals-

banden geringdeindividuen waargenomen uit

Niedersaksen (2) enDenemarken (1). Dit duidt

op mengingvan Groningse vogels met

Knobbelzwanen uit eenveel groter gebied. De

waarnemingvan de Deense vogel in de stren-

ge winter van 1996 bevestigt dat

Knobbelzwanen uit landen rond de Oostzee in

strenge winters naarons land komen tijdens

vorstrushes (zie ook Esselink enDirksen

1991).

Andere waargenomen zwanensoorten

In de Onner- en Oostpolder worden geduren-

de het hele winterhalfjaar vooral veel Kleine

Zwanen Cygnus bewickii en soms ook enkele

Wilde Zwanen Cygnus cygnus waargenomen.

Tussen 1975 ennu zijn maximaal ongeveer

700 Kleine Zwanen geteld in de Onner- en

Oostpolder (Beekman en Nienhuis, ongepubli-

ceerd). Soms trekken deze groepen ook

Knobbelzwanen aan waardoor gemengde

groepen ontstaan. Ook ten noorden van de

stad worden regelmatig gemengde groepen

waargenomen: het gaat daar vooral om groe-

pen Knobbelzwanen met kleine aantallen

Kleine enWilde Zwanen ertussen.

Discussie

De verspreiding van groepen beperkt zich in

verschillende jaren en maanden tot min of

meer vaste concentratiegebiedenrond

Wierum/Adorp,Tinallinge, Grijpskerk en ’t

Paan (figuur 3).

Het aantal Knobbelzwanen in het studiege-

bied was het hoogst in november.

Wintersterfte is in deze periode nog niet op-

getreden. In januari was het aantal getelde

zwanen variabel, afhankelijk van de streng-

heid van de winter en de timing van de telling

ten opzichte van de vorstinval. In deze perio-

de kunnen onder invloed van vorst en sneeuw

verplaatsingenoptreden (Koffijberg et al.

1997). In april zijn de aantallen over het alge-

meen lager dan voor de winter, vermoedelijk

het gevolgvan wintersterfte.

Ook trekt een deel van onze zwanen al naar

open water om voor te verzamelen voor de

ruitrek naarhet IJsselmeergebied en Noord-

Duitsland enDenemarken. Knobbelzwanen

zijn gevoelig voor strenge winters (Esselink &

Beekman 1991), dit lijkt met name te gelden

voor jonge dieren (figuur 7). Na de strenge

winter van 1995/96 en de koude winter van

1996/97 werden nauwelijks groepen waarge-

nomen in het studiegebied (figuur 3). De afna-

me van november 1995 naarapril 1996 be-

droegmaar liefst 74%. In de reeks zachte win-

ters daarop nam het aantal getelde zwanen in

april gestaagtoe tot een maximum van 739 in

april 2002. Vanaf 1998 werden ook weer groe-

pen waargenomen. In een intensief onder-

zocht studiegebied ten noorden van de stad

was de jongenproductie na de strenge winter

van 1995/96 erg laag, in de jaren daarop steeg

het aantal succesvolle paartjes weer

(Nienhuis 2002). Van Knobbelzwanen is be-

kend dat legdatum en legselgrootte afhangen

van de gemiddelde temperatuurin de winter

voorafgaand aan het broedseizoen (Beekman

1991). Na een koude winter leggen veel

vrouwtjes later of zelfs helemaal niet.

Landelijke midwintertellingen van ganzen en

zwanen laten zien dat de knobbelzwanenpo-

pulatie zich na een dip van 15.000 exemplaren

in de winter van 1996 weer hersteld heeft tot

22.272 exemplaren in 2001 (sovon Ganzen- en

Zwanenwerkgroep 1997, 1998, 1999, 2000,

2001, van Roomen et al. 2002).

Dit is vergelijkbaar met het aantalsverloop in

Groningen.De belangrijkste zwanengebieden

in Groningen herbergen daarom met een
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maximum van ruim duizend individuen een

relatief klein deel van de Nederlandse winter-

populatie (zie ook Koffijberg et al. 1997). Bijna

driekwart van de Knobbelzwanen in

Groningen komt voor in groepen van minder

dan 20 individuen (solitaire vogels enparen

ook meegerekend). Concentraties met meer

dan 50 individuen komen zelden voor

(figuur 4).

In groepen werd het aandeel onvolwassen vo-

gels groterbij toenemende groepsgrootte.

Volwassen vogels kwamen voornamelijk in

paren voor. Het aandeel onvolwassen vogels

als percentage van het totale aantal getelde

zwanen nam na 1997 toe. Dit was ook het ge-

val voor het aantal geringdejongen in au-

gustus in eenintensief onderzocht studiege-

bied ten noorden van de stad (Nienhuis 2002).

Na 2000 lijkt het aandeel juvenielen weer licht

af te nemen, dit duidt mogelijk op verzadiging

van de populatie. Jonge zwanen worden me-

stal pas in de loop van de winter uit het

broedterritorium verjaagd (Beekman et al.

1993), hierna verzamelen zij zich in groepen

(Koffijberg et al. 1997). Uit de leeftijdssamen-

stelling over het winterseizoen blijkt dat het

aandeel adulten in april sterk is toegenomen.

Dit kan het gevolgzijn van selectieve winter-

sterfte (jongen sterven meer dan adulten)

maar is ook het gevolgvan de eerste wegtrek

van jongen naar de voorverzamelplaatsen op

open water (Lauwersmeer, IJsselmeer; onge-

publiceerde gegevens zwg halsbanden).

Groepen zwanenblijken voor eendeel afkom-

stig uit de directe omgeving. Echter, ook vo-

gels van elders mengen zich met de Groninger

Knobbelzwanen. Dit is deels het gevolgvan

dispersie van onvolwassen Knobbelzwanen

vanuit omringende gebieden

(Friesland en Noord-Duitsland)

en deels doordat

Knobbelzwanen uit het

Oostzeegebied

in strenge

winters door de

vorst naar ons

land worden ver-

dreven. Groninger

Knobbelzwanen zwerven

op hun beurt in het twe-

de en derde levensjaar ook uit over een groot

gebied (Nienhuis 2002).

Groepen Knobbelzwanen ten noorden van de

stad Groningen trekken ook regelmatig andere

zwanensoorten aan.Kleine Zwanen enWilde

Zwanen die zich vaak tussen de

Knobbelzwanen ophouden moeten reden zijn

voor grote voorzichtigheid wanneer

Knobbelzwanen middels afschot verjaagd

worden. De andere soorten zijn namelijk

strikt beschermd door de EU-Vogelrichtlijn en

de nieuwe Flora- en Faunawet.
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Dankwoord

Het onderzoek van de Zwanenwerkgroep

Avifauna Groningen wordt jaarlijks financieel

ondersteund door de Provincie Groningen.

We zijn daarvoor veel dank verschuldigd.
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