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Let op gemerkte Knobbelzwanen en Kleine Zwanen

F.H. van de Weijer

Ik heb deze waarneming gemeld aan de coördinator van het Nederlandse merk-

programma voor Kleine Zwanen: de heer T.Haitjema. Spoedig daarna ontving ik

een beschrijving van de omzwervingen van deze zwaan, De blauwe halsband res-

sorteert niet onder het Nederlandse merkprogramma. De zwaan hoort bij een

groep van twintig Kleine Zwanen die geringd zijn te Korovinskaya Guba in de

Russische Federatie (coördinaten circa 68.18N 53.40E) op 4 augustus 1991,

onder verantwoordelijkheid van de Wildfowl & Wetland Trust te Slimbridge,

Engeland.

De heer Haitjema schreef dat er helaas weinig waarnemingen binnenkomen uit

Eemland. De meeste waarnemingen worden door hemzelf gedaan. Hij verzoekt

daarom de leden van de vogelwerkgroep op gemerkte Kleine Zwanen te letten.

In het kader van de Eempoldertellingen wordt twee maal per maand het gebied

bezocht. Daarom wil ik met name de Empoldertellers vragen hierop te letten.

Een verzoek om medewerking met beschrijving van de lopende merkprogramma's

voor Kleine Zwanen en de nodige adressen vindt U hieronder.

Ook Knobbelzwanen worden met gekleurde halsbanden gemerkt. Sinds 1979 doet

de Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen onderzoek aan Knobbelzwanen. Een deel-

onderzoek daarvan is het in detail volgen van de omzwervingen van onvolwassen

Knobbelzwanen tussen het moment van vliegvlug worden en het moment dat ze

zich ergens vestigen als broedvogel.

Daarvoor merkt de Zwanenwerkgroep met gele plastic halsbanden en pootringen.

Waarnemingen van gemerkte Knobbelzwanen met een dergelijke halsband en poot-

ring kan men met vermelding van halsbandcode, datum, plaats, Amersfoort-coor-

dinaten, relaties met andere vogels en opmerkingen zenden aan:

Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen, Pluimerstaat 33A, 9711 SV Groningen.

Op 24 december 1991 bracht ik een bezoek aan de Noordpolder te Veld bij Eemnes.

Ik zag daar zesentwintig Knobbelzwanen, waaronder veertien jongen. Ook zag

ik daar diverse groepen Kleine Zwanen; driehonderdzevenentwintig exemplaren

in totaal, waaronder vijftig jongen. In een groep trof ik een Kleine Zwaan

aan met een donkerblauwe halsband. Bij nadere beschouwing las ik daarop de

code S14. Ook had de zwaan een blauwe kleurring om de linkerpoot.


