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Doorgaans wordt aan de hand van getelde aantallen bepaald welke gebieden de belangrijkste 

pleisterplaatsen van trekvogels zijn. Nu we individuele vogels met high-tech middelen op hun trek 

kunnen volgen, kunnen we ook vanuit het perspectief van de vogels kijken. Dit opent de mogelijkheid om 

te bepalen welke plaatsen het meest en/of langst door gezenderde of geloggerde vogels worden bezocht. 

Het voordeel van deze alternatieve methode is dat voor mensen slecht toegankelijke plaatsen niet 

worden ondervertegenwoordigd. Hier illustreren we deze methode met gegevens van met GPS-loggers 

uitgeruste Kleine Zwanen. 
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Kleine Zwanen Cygnus bewickii trekken heen en weer tussen hun overwinteringsgebied in de landen rondom 

de Noordzee en hun broedgebied in de Europees-Russische toendra. Deze relatief grote vogels kunnen deze 

afstand (enkeltje van ongeveer 3500 km) niet in één keer afleggen, maar hebben op hun weken- tot 

maandenlange reis meerdere pleisterplaatsen nodig om bij te tanken (Beekman et al. 1996). Tijdens een groot 

deel van de trek foerageren Kleine Zwanen op waterplanten (Beekman et al. 1991). Paartjes trekken samen 

(Rees 1987). 

 

De najaarstrek verloopt sneller dan de voorjaarstrek. In de periode 1993-2003 bleken met PTT-satellietzenders 

uitgeruste Kleine Zwanen de Dwinabaai (Witte Zee) in het najaar over te slaan, terwijl ze daar in het voorjaar 

twee weken  pleisterden (Beekman et al. 2002; Rees 2006). Een mogelijke verklaring is dat de waterplanten in 

de Dwinabaai door getijdewerking slechts ongeveer 12 uur per dag voor de zwanen beschikbaar zijn (Nolet et 

al. 2001), terwijl de vogels in de noordelijker gelegen Korovinskayabaai (Petsjora-delta) 24 uur per dag kunnen 

foerageren (Klaassen et al. 2010). De zwanen zijn daarom uiteindelijk sneller af zijn wanneer ze in het najaar 

wat langer in de Korovinskayabaai blijven hangen, om zo vet te worden dat ze de Dwinabaai kunnen overslaan 

(Beekman et al. 2002). 

   

Afgaande op watervogeltellingen liggen de numeriek belangrijkste pleisterplaatsen  langs de Elbe (Wahl & 

Degen 2009), in Estland (Luigujõe et al. 1996), de Dwinabaai (Nolet et al. 2001) en in de Korovinskayabaai in 

noord-Rusland (Rees et al. 1997). Gezien de verspreiding van vogeltellers is het onwaarschijnlijk dat er 

belangrijke plekken in het zuidelijk deel van de trekroute van de Kleine Zwanen zijn gemist, maar voor het 

noordelijk deel is dit niet ondenkbaar. Hier rapporteren we over de meest en/of langst gebruikte 

pleisterplaatsen van met GPS-loggers gevolgde Kleine Zwanen en vergelijken die met de door tellingen 

bepaalde pleisterplaatsen. 

 

METHODE 

In december 2010 en januari 2011 werden nabij Wieringerwerf NH, Zonnemaire Z en Loosbroek NB in totaal 30 

Kleine Zwanen met kanonnetten gevangen (figuur 1). Om het risico te verkleinen dat twee vogels van 

eenzelfde paar met GPS-loggers werden uitgerust, werden de vogels  cloacaal gesekst. Er werd ook een 

bloedmonster genomen om de sexe later middels moleculaire methoden te checken. In totaal werden er 13 
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adulte vogels uitgerust met een halsband met ingebouwde GPS datalogger (totaalgewicht 75 g; madebytheo, 

Nijmegen). Uit een vooraf uitgevoerde proef bleek dat Kleine Zwanen met deze halsbanden aanvankelijk meer 

tijd aan poetsen besteedden, maar na vier weken verschilde hun gedrag niet meer van dat van  individuen 

zonder logger (R.J.M. Nuijten et al. in voorbereiding). De loggers sloegen een jaar lang achtmaal per dag GPS 

lokaties (zogenaamde peilpunten) van de zwanen op (en daarna eenmaal per dag tot de batterij was 

uitgewerkt). De GPS posities waren behoorlijk nauwkeurig; de gemiddelde afwijking ten opzichte van een 

DGPS positie was 3,6 m (R.J.M. Nuijten et al. in voorbereiding). 

 

De zwanen konden de volgende winter worden opgespoord dankzij vrijwillige waarnemers, die hun 

observaties van Kleine Zwanen op een speciale website (http://www.geese.org) invoerden. De zwanen met de 

halsband-loggers werden opgezocht en als de vogel binnen 400 m was, kon een draadloze (bluetooth) 

verbinding tot stand worden gebracht. Het was alleen mogelijk om op enkele voorgeprogrammeerde tijden 

per dag contact te leggen met de halsbanden, en het was dus zaak om op precies dat moment de verbinding 

te leggen om de gegevens binnen te halen. In totaal werdvan 7 zwanen (allen vrouwtjes) een jaarrond traject 

(januari-december 2011) verzameld, één van de vangst in Wieringerwerf en zes van de vangst in Zonnemaire. 

 

Om de ligging van belangrijke pleisterplaatsen te visualiseren zijn zogenaamde hittekaarten gemaakt. Hiertoe 

werd allereerst het jaar verdeeld in de periode januari t/m juni respectievelijk juli t/m december om 

onderscheid te kunnen maken tussen de gebieden die tijdens de voorjaars- en najaarstrek gebruikt worden. 

De gegevens worden weergegeven als een hittekaart over het aantal peilpunten. Eerst wordt een 

zogenaamde image convolution kernel gecreëerd met een Gaussische filter en vervolgens wordt deze 

gevisualiseerd  (AnyTrack 0.11; Noldus Information Technology, Wageningen). De veel of lang bezochte 

plaatsen komen naar voren als rood tot geel gekleurde plekken (“hotspots”) op de kaart. Dit zijn plekken waar 

relatief veel peilpunten liggen (waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen veel peilpunten van enkele 

individuen of enkele peilpunten van veel individuen). Er werd geen poging gedaan om peilpunten tijdens het 

vliegen uit  te sluiten, omdat dit het beeld nauwelijks veranderde (resultaten niet getoond). Dit komt doordat 

dergelijke peilpunten weinig voorkomen (slechts 1,1% van de peilpunten had een snelheid t.o.v. het vorige 

peilpunt van >34 km/uur, d.w.z. de helft  van de vliegsnelheid van 68 km/uur (Clausen et al. 2002).  
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RESULTATEN 

Alle vogels vlogen via Estland naar hun broedgebieden, die op het eiland Kolgujev, op het schiereiland Russkii 

Zavorot en het zuid-eiland van Nova Zembla lagen (figuur 3). Eén vogel nam de meer noordelijke route via 

Denemarken en zuid-Zweden naar Estland. Na Estland vlogen via korte stops in de Finse Golf en langs het 

Ladogameer snel door Karelië en om vervolgens in de Dwinabaai in de Witte Zee te pleisteren (5 van de 7 

vogels) (figuur 4a). 

 

De hittekaart voor het voorjaar geeft duidelijke hotspots in Duitsland (het Eemsland en Neder-Elbe/Sleeswijk-

Holstein) en verderop in Estland (figuur 4b). Daartussen liggen minder duidelijke hotspots in land(strek)en 

grenzend aan de Baltische Zee, zoals Mecklenburg-Vorpommern, Polen, Litouwen en Letland. Met enige 

moeite kan ook een verblijf in de zuidelijker gelegen Finse Golf en langs het Ladogameer en in de noordelijker 

gelegen Tsjeskajabaai worden onderscheiden.  Niet al deze hotspots worden door alle individuen aangedaan 

(vergelijk figuur 4a en b). 

 

In het najaar verbleven 5 van de 7 vogels in de Korovinskayabaai. Daarna vlogen alle vogels snel door 

Archangelsk Oblast en Karelië naar de Baltische Staten, met een korte tussenstop in de Tsjeskajabaai (3 

vogels), in de Dwinabaai (2 vogels) of in de Onegabaai (2 vogels) (figuur 5a). Na de Baltische Staten vlogen de 

meeste vogels vrij snel door naar hun overwinteringsgebied.  

 

De hittekaart van het najaar vertoont een in grote lijnen hetzelfde patroon als in het voorjaar (figuur 5b). Voor 

de oversteek van de omgeving van de broedgebieden verblijven de vogels met name in de Korovinskayabaai . 

De eerstvolgende hotspot ligt in Estland en Letland en de tweede langs de Midden-Elbe. In Nederland is het 

Veluwemeer de belangrijkste hotspot. 

 

DISCUSSIE 

We geven hier een voorbeeld van hoe de belangrijkste pleisterplaatsen aan de hand van peilpunten van 

gezenderde of geloggerde trekvogels bepaald kunnen worden. Een treedt een potentieel probleem bij de 

interpretatie van hittekaarten op wanneer het peilschema variabel is of wanneer niet alle plaatsbepalingen 

slagen. We hebben in dit voorbeeld alleen gebruik gemaakt van de Kleine Zwanen die in 2010/11 zijn 
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geloggerd, omdat deze consequent achtmaal per dag hun positie hebben opgeslagen.Het slagingspercentage 

van de peilingen was bovedien hoog (gemiddeld 84.8 % ±1.4 standaardfout). In veel gevallen kiest men voor 

een variabel peilschema (minder peilpunten in sommige maanden dan in andere) om de batterij zoveel 

mogelijk te sparen. Om toch een realistische vergelijking tussen plekken te verkrijgen, zou men uiteraard voor 

alle maanden de minimale peilfrequentie (bijv. 1 peilpunt per dag) kunnen hanteren, , maar hiermee gaat veel 

informatie verloren. Bij de uiteindelijke versie van de software AnyTrack zal er bij het maken van de hittekaart 

ook een optie zijn om de tijdspanne tussen opeenvolgende peilpunten mee te laten wegen. Dan is dit 

probleem minder nijpend. 

 

Hoeveel vogels men moet volgen om een representatief beeld van de pleisterplaatsen te verkrijgen is op dit 

moment moeilijk te zeggen.Met bovengenoemde optie zouden wij bijvoorbeeld ook de succesvolle trajecten 

uit het seizoen 2006/7 (n = 3) en 2009/10 (n = 5), met een variabel aantal van 1-2 respectievelijk 2-4 peilpunten 

per dag, in de analyse mee kunnen nemen. We verwachten niet dat dit het algemene patroon zal veranderen, 

maar het beeld zal wel vollediger zijn omdat er ook vogels bij zitten die een iets meer oostelijke route over 

land naar de broedgebieden volgden.  

 

De pleisterplaatsen komen goeddeels overeen of ze nu zijn bepaald middels de oorspronkelijke methode 

(tellingen; Rees 2006) of middels peilpunten van geloggerde vogels. De enige niet eerder geregistreerde 

pleisterplaats van enig belang is de Tsjeskajabaai. Deze ligt in een afgelegen uithoek in noord-Rusland en dit 

illustreert gelijk de aanvullende informatie die met geloggerde vogels verkregen kan worden.Een belangrijk 

verschil is verder het belang dat wordt toegekend aan de Dwinabaai in de Witte Zee. Deze plek wordt door een 

aanzienlijk deel van de populatie (32 - 60%; Nolet et al. 2001) (5 van de 7 vogels in deze studie) aangedaan, 

maar de verblijfduur in de Dwinabaai is slechts kort (1-6 dagen; gemiddeld 3,1 dag ± 1,0 standaardfout, n = 5), 

waardoor de plek minder prominent op de hittekaart aanwezig is. Met PTT-satellietzenders gevolgde Kleine 

Zwanen pleisterden in het voorjaar twee weken in de Dwinabaai (Beekman et al. 2002; Nolet et al. 2001), maar 

op grond van een vergelijking van inkomende en ter plaatse aanwezige aantallen Kleine Zwanen was voor de 

jaren 1990 ook al een kortere verblijfsduur van 1-6 dagen berekend (Nolet & Drent 1998). We kunnen 

natuurlijk niet uitsluiten dat een dergelijke korte pleistering voor de Kleine Zwanen wel van groot belang is om 

succesvol te broeden (Nolet & Drent 1998). Wat het najaar betreft bevestigen de onze peilgegevens (0-2 
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dagen; gemiddeld 0,8 dag ± 0,8 standaardfout, n = 2), dat de Dwinabaai dan meestal wordt overgeslagen 

(Beekman et al. 2002).Opvallenderwijs werd de Dwinabaai in het najaar juist (kort) door de twee individuen 

bezocht die de baai in het voorjaar niet hadden aangedaan. 

 

Estland blijft naar voren komen als de belangrijkste springplank op de route van en naar de broedgebieden. Dit 

gebied wordt ook intensief gebruikt door Knobbelzwanen Cygnus olor en Wilde Zwanen Cygnus  cygnus 

(Luigujõe et al. 2002). Beide soorten zijn in de laatste twee decennia flink in aantal toegenomen (Wahl & 

Degen 2009). Dit staat in schril contrast met de populatie Kleine Zwanen, die na een piek in het midden van de 

jaren 1990 inmiddels weer is gehalveerd tot het populatieniveau van het midden van de jaren 1980 (Rees & 

Beekman 2010). Het ligt voor de hand dat voor Kleine Zwanen de concurrentie met de andere zwanensoorten, 

door een directe of indirecte (Hidding et al. 2009) vermindering van het aanbod aan waterplanten, sterk is 

toegenomen. In het licht van de snelle afname van de populatie Kleine Zwanen lijkt nader onderzoek hiernaar 

van belang (Hidding et al. 2010).    
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FIGUREN 

 

Figuur 1. Vangst van gemengde groep van Kleine en Wilde Zwanen in Loosbroek. 

Catch of mixed group of Bewick’s and Whooper Swans in Loosbroek. 

Foto: Stef van Rijn 

 

Figuur 2. Kleine Zwaan met halsband met ingebouwde GPS-logger.  

Bewick’s Swan with neck collar with built-in GPS-logger. 

Foto: Tom Kruissink 

 

Figuur 3.  Aanduiding van in de tekst gebruikte geografische namen.  

 

Figuur 4. (a) Afgelegde route  van 7 met GPS-loggers uitgeruste Kleine Zwanen in de eerste helft van het jaar 

(jan – jun 2011), gekleurd naar snelheid. (b)  Hittekaart van hun (pleister)plaatsen: de intensiteit van peilpunten 

van de zwanen neemt toe van zwart via rood tot geel. 

Route of 7 with GPS-loggers fitted Bewick’s Swans in the first half of 2011, coloured by speed. (b) Heat map of 

their (stopover) sites; intensity of fixes of swans increases from black through red to yellow. 

 

Figuur 5.  (a) Route en (b) hittekaart van de pleisterplaatsen van dezelfde 7 met GPS-loggers uitgeruste Kleine 

Zwanen in de tweede helft van het jaar (jul –dec 2011) 

(a) Route and (b) heat map of stopover sites of the same 7 with GPS-loggers fitted Bewick’s Swans in the second 

half of 2011. 
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Stopover sites of Bewick’s Swans with GPS loggers 

 

Bart Nolet, Andrea Kölzsch, Kees Oosterbeek & Peter de Vries  

 

In the classical approach, counts are used to designate sites as important stopovers of migratory birds. 

Now individual birds can be tracked on migration by high-tech means, we can also determine which sites 

are most often and longest visited by tagged birds. The advantage of this alternative method is that 

remote places will not be underrepresented. Here we illustrate this method with data of  Bewick’s Swans 

carrying GPS loggers.  

 

In winter 2010/11 a total of 30 Bewick’s Swans were caught with canon-nets. Of these, 13 adult females 

were equipped with neck collars with built-in GPS data-logger (75 g in total), which logged GPS locations 

(< 5 m accurate) eight times a day. Upon returning the next winter, these swans were traced thanks to 

volunteer observers, and the data downloaded via blue-tooth connection. In total, 7 year-round tracks 

were obtained. A heat-map of the 1
st

 half of the calendar year revealed clear hotspots in Germany 

(Emsland and Lower-Elbe/Schleswig-Holstein) and in Estonia, and a smaller one in the Dvina Bay of the 

White Sea. A heat-map of the 2
nd

 half showed a hotspot in the Korovinskayabay in northern Russia, and 

in Estonia and Latvia, and further on along the Middle Elbe and in the Netherlands (Veluwemeer). 

 

In general, these stopovers are in close agreement with those determined using the classical approach, 

the exception being the Dvina Bay (White Sea). This site is visited by a large proportion of the population, 

but stopover duration is only short. Estonia is borne out to be the major spring board to the breeding 

grounds in northern Russia. 
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Fig. 4a-b 
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