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Verzoek om medewerking

De gevangen vogels zijn gemerkt met kleurringen
of met een halsband. Hierdoor zijn veel gegevens

over trek en biologie van de Kleine Zwaan bekend

geworden.

De Kleine Zwanen die gemerkt zijn met kleurringen

hebben zowel aan de linker- als aan de rechter-

poot een kleurring. Verder is boven het loopbeen

aan de linkerpoot een metalen ring aangelegd.

Op de kleurringen staat een letter of een cijfer

(3 maal herhaald, zie afb. 1). De ring aan de

linkerpoot is altijd wit. De ring aan de rechter-

poot is bijna altijd geel, behalve als aan de linker-

poot een witte ring met inscriptie "A" zit, dan

kan de kleurring aan de rechterpoot namelijk zowel

wit als geel zijn. Er zijn ook vogels die een ring

verloren zijn, deze zijn niet meer individueel te

identificeren.

Notatie van de kleurringcode als volgt: Kleur van

de ring aan de linkerpoot (W=Wit en Y=Geel),

letter of cijfer op de ring aan de linkerpoot, kleur

van de ring aan de rechterpoot, letter of cijfer

op de ring aan de rechterpoot. Voorbeeld: WAY5 is

wit A links en geel 5 rechts; WFYY is wit F links

en geel Y rechts enz.

Er zijn ook Kleine Zwanen die met een gele halsband

zijn gemerkt. De inscriptie op de halsband bestaat

uit 4 tekens, namelijk 3 cijfers en 1 letter (b.v.

225A of 025M). Verder hebben deze vogels een metalen

ring aan de rechterpoot en soms een gele ring met

dezelfde code als op de halsband aan de linkerpoot

(zie afdb. 2).

(In het Verenigd Koninkrijk zijn ook Kleine Zwanen met

kleurringen gemerkt. Op deze kleurringen (wit of geel)

staat een code van 3 cijfers, 2 letters of 3 letters

(zie afb. 3). Waarnemingen van dergelijke vogels s.v.p.

rechtstreeks toezenden aan: Miss E.C.Rees, The Wildfowl

& Wetland Trust, Slimbridge, Gloucester GL2 7BT, Engeland.)

Waarnemingen van KLeine Zwanen uit het Nederlandse

merkprogramma graag toesturen aan Trinus Haitjema

(adres zie onder). Naast de kleur van de ring en de

inscriptie zijn van belang: een zo nauwkeurig mogelijke

plaatsaanduiding (zo mogelijk met coördinaten), sociale

status, aantal jongen, biotoop/voedsel en eventuele

andere bijzonderheden.
Waarnemers ontvangen circa een half jaar na afloop

van het seizoen een overzicht met alle waarnemingen

uit hetzelfde seizoen van de door hem/haar gemelde

Kleine Zwanen.

Trinus Haitjema Grovestinsstraat 2, 8723 AE Koudum.

Kleine Zwaan (Cygnus columbianus) met kleurringen

of halsband

Sinds 1985 zijn door Trinus Haitjema en Rob

Rieder, met steun van Bernard Spaans en het Insti-

tuut voor Bos- en Natuuronderzoek (voorheen R.I.N)

en met hulp van vele vrijwillige medewerkers,

Kleine Zwanen gevangen in Nederland en Duitsland.
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