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Knobbelzwaan Cygnus olor

versus Lepelaar Platalea

leucorodia
,

een onverwachts

vervolg
Ate Dijkstra

Is de spreekwoordelijke rode lap bij Knobbelzwanen wit?

Het begint er steeds meer op te lijken getuige aanvullend

bewijs uit onverwachte hoek.

In Drentse vogels heb ik enkele jaren geleden een artikeltje gepubliceerd over agressief

gedragvan eenKnobbelzwaan ten aanzien van eendrietal Lepelaars (Dijkstra 2007). Bij het

schrijven van een dergelijkartikel duik je ook in de vogelliteratuur om te zien ofiets dergelijks
al eens eerder is beschreven. Dat bleek niet het geval te zijn. Willem van Manen duikelde

nog wel een artikeltje over agressief gedrag van Toendrazwanen Cygnus columbianus ten

opzichte van SneeuwganzenChen caerulescens
op. De Toendrazwanen verjaagdenonschuldige

Sneeuwganzen. Ook hier werd bij het wegjagen, net als bij mijn Knobbelzwaan, grotere

afstanden vliegend overbrugd.
Ik ben echter niet alleen geïnteresseerd in vogelliteratuur maar ook in “gewone” literatuur.

Zo was ik een trouw lezer van de serie “Geheim dagboek” van de in Zeeland geboren
natuurliefhebber,dichter, boekrecensent en vertaler Hans Warren. Hans Warren is geboren

op
20 oktober 1921 in Borssele. In zijn jeugdjaren publiceerde hij in de tijdschriften “In

weer enwind”, “De Levende Natuur” en“De Wandelaar” artikelen over de natuurdie hij zelf

van illustraties voorzag. Hij bewerkte ook een boek over uilen en zoogdieren en hield een

natuurdagboekbij (Warren 1949,1996).Jac. P.Thijsse zag
in hem zijn jeugdige opvolger.Hij

werd echter vertaler, dichter en boekrecensent. Hans Warren overleed
op

19 december 2001.

Enkele weken na het schrijven van het artikeltje Knobbelzwaan versus Lepelaars kocht en las

ik het 19
dc deel van zijn Geheim dagboek, dat de jaren 1992-1995 omvat. Tot mijn verbazing

kwam ik
op

de pagina 325 en 326 (7 juli 1995) de volgende passage tegen:

“Een paar avonden geleden zijn we naar Tholen geweest. We wilden zien hoe het de kolonie

Visdiejjes in de Pluimpot dit jaar vergaat. Goedzo te zien, er waren er honderden, met grote,
al vliegwaardige jongen. Ook veel kokmeeuwen met hun opvallende, roodbruin gevleugelde,

gevlekte jongen. Schitterende landschappen, bonte bloemenvelden, stille wegen.
In een weeltje

werden vier lepelaars aldoor weggejaagddoor een mannetjeszwaan. Die wist zich snel en

handiguit het waterte verhejfen. Iedere keer streken de lepelaarsneer, iedere keer gingde

zwaan weer op hen af”.



Mute Swan Cygnus olorversus Spoonbill Platalea leucorodia , an unexpected update

Hans Warren beschrijft hier precies hetzelfde gedrag als ik waarnam op Diependal. Ik ben

dus niet de eerste die het agressiefgedrag van knobbelzwaan tegen lepelaars heeft beschreven.

Hieruit blijkt dat het best nuttig kan zijn om naast vogelliteratuur ook eens gewone literatuur

te lezen. In Nederland zijneen aantal schrijvers en essayisten die de nodige“natuurobservaties”

in hun boeken stoppen of als onderwerp hebben zoals ondermeer Jan Wolkers, Maarten

‘t Hart, Koos van Zomeren,Dick Hillenius en Thijs Goldschmidt.

In a previous article in Drentse Vogels (21: 49), the author described aggressive behaviour

of a Mute Swan against three Spoonbills. Here he tells how he unexpectedly meets a similar

description of a Mute Swan against four Spoonbills in the last part ofthe “Secret Diary” by
Hans Warren, a Dutch natureloving poet,writer and translater who lived from 1929 to2001.
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Foto 2. Knobbelzwaan. Bron: sxc.huCygnus olor.

37


