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Dit profiel dient gelezen, geïnterpreteerd en gebruikt te worden in combinatie met de
leeswijzer, waarin de noodzakelijke uitleg van de verschillende paragrafen vermeld is.

Kleine zwaan (Cygnus bewickii) 6 A037
1. Status
Vogelrichtlijn Bijlage I (inwerkingtreding 1981). Voor Natura 2000 relevant als niet-broedvogel.

2. Kenschets
Beschrijving: De kleine zwaan is wat kleiner dan de knobbelzwaan en is verder herkenbaar aan
een gele snavelbasis en een voor een zwaan relatief korte hals. In Nederland is de kleine zwaan
alleen in de winter aanwezig. De soort arriveert in oktober vanuit arctisch Rusland na tussenstops
in o.a. Estland in ons land en trekt afhankelijk van weersomstandigheden deels door naar
Engeland. In Nederland worden de hoogste aantallen in november-januari aangetroffen. De kleine
zwaan trekt weer weg naar het noorden in februari/maart.
Relatief belang binnen Europa: De staat van instandhouding van de populatie van de kleine
zwaan in de Europese Unie is volgens ‘BirdLife’ ongunstig. De broedgebieden van de kleine zwaan
liggen in de arctische en subarctische gebieden van Rusland. Bij C. bewickii worden twee
internationale (winter)populaties onderscheiden. De voor Nederland relevante NW-Europese
populatie van C. bewickii (broedvogels uit Noord-Rusland) wordt geschat op 29.000 vogels en
neemt af. Het aandeel van Nederland in de periode 2000-2004 is 44%. Anders dan bij de wilde
zwaan is het aantal kleine zwanen in ons land in strenge winters vaak relatief laag, doordat de
vogels dan doortrekken naar vooral de Britse eilanden.

3. Ecologische vereisten
Leefgebied: Het voorkomen van de kleine zwaan is gebonden aan de aanwezigheid van water
(slaapplaats en foerageergebied) en uitgestrekte polders of uiterwaarden (foerageergebied). Zijn
voedselbiotopen zijn bij voorkeur akkers en natte, vaak ondergelopen graslanden met een korte
vegetatie. De kleine zwaan zoekt zijn voedsel liever in cultuurgrasland dan in extensief beheerd
grasland, dat hem meestal te ruig of te schraal is. Vooral in het najaar foerageren kleine zwanen
ook wel op het water. De slaapplaatsen bestaan uit zoete of zoute wateren, ondergelopen
boezemlanden en zomerpolders, zand- en modderbanken. De plaatsen moeten vrij zijn van
verstoring en niet toegankelijk voor roofdieren zoals vossen. Ze kunnen tot op enkele tientallen
kilometers van de foerageergebieden liggen. In agrarisch gebied treft men soms de kleine zwaan
in gemengde groepen met ganzen aan.
Voedsel: De kleine zwaan is een plantenetende voedselspecialist, die tot rond 1960 vooral
foerageerde op fonteinkruid en andere ondergedoken waterplanten, en zich vervolgens
ontwikkelde tot een cultuurvolger met een brede dieetkeus. De meeste kleine zwanen foerageren
in Nederland in het begin van het seizoen (oktober) ook nu nog in grote ondiepe wateren op de
wortelknolletjes van schedefonteinkruid (Lauwersmeer en Randmeren) en op kranswier
(Randmeren). Als de waterplanten, vooral de fonteinkruidknolletjes, in de loop van de herfst
uitgeput raken, schakelt de soort tegenwoordig in veel gevallen over op oogstresten, vooral
suikerbieten en aardappelen. In de loop van de winter wordt gras steeds belangrijker, omdat dan
de oogstresten in de meeste akkerbouwgebieden worden ondergeploegd.
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Rust: De Randmeren worden op dagen met veel wind regelmatig door flinke aantallen
plankzeilers benut. Vooral vanwege het feit dat surfplanken vrijwel overal kunnen komen en dat
elke individuele windsurfer een grote mate van onrust veroorzaakt, is de kleine zwaan zeer
gevoelig voor verstoring op de Randmeren. Gemeten vluchtafstanden voor motorboten variëren
van 60-250 meter. Op het land lijken kleine zwanen minder verstoringsgevoelig dan op het water,
maar verstoring door landbouwwerkzaamheden, laag vliegende vliegtuigen en helikopters en
jacht komen voor. Voor de kleine zwanen die foerageren op het water kan ook
voedselconcurrentie een verstorende rol spelen. Zulk een negatief effect op de kleine zwanen
kunnen bijvoorbeeld knobbelzwanen hebben die in groeiende concentraties foerageren op
dezelfde voedselbronnen in de periode voordat de kleine zwanen aankomen. Daarnaast kan ook
extensivering van graslanden tot een afname van draagkracht leiden. Verlies van de onderlinge
samenhang (‘connectiviteit’) van slaapplaatsen en voedselterreinen vormt een bedreiging voor de
kleine zwaan bij ingrepen in het landschap. Windmolenparken en hoogspanningsleidingen
werken bij deze soort als barrières.

4. Huidig voorkomen
Kleine zwanen arriveren in oktober in Nederland en verschijnen daarbij het eerst in NoordNederland (Lauwersmeer) en vervolgens in de randmeren. Daarna verspreiden ze zich over de
akkergebieden in het noorden, de Flevopolders en Zeeland. Vervolgens vindt vaak een
verschuiving van de verspreiding plaats richting rivierengebied, veelal gecombineerd met wegtrek
naar de Britse Eilanden. In maart zijn de meeste kleine zwanen weer vertrokken.

Verspreiding van de kleine zwaan in de loop van seizoen 2001/02
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Verspreidingskaart kleine zwaan 1999/00 – 2003/04

5. Beoordeling landelijke staat van instandhouding
Trends in Nederland: Na 1987 nam het aantal in Nederland overwinterende kleine zwanen
aanvankelijk toe, maar omstreeks 1994 zette een afname in die pas omstreeks 2000 tot staan
kwam. Als gevolg van dit verloop is de trend over de gehele periode neutraal, maar over de laatste
tien jaar negatief. De afname gedurende de laatste tien jaar hing samen met een laag
broedsucces: het in Nederland vastgestelde jongenpercentage lag van 1991 tot en met 1999 onder
tien procent, en was daarmee waarschijnlijk te laag om de sterfte te compenseren. De trend over
de gehele populatie is negatief en de afname in Nederland weerspiegelt dus een afname op
populatieniveau. In het najaar van 2000 en 2001 werden jongenpercentages van resp. 11 en 14%
vastgesteld, en de afname van de aantallen in Nederland lijkt te stagneren. In de grote zoete
wateren is recent sprake van sterke afname, mogelijk in verband met een toegenomen
voedselconcurrentie van knobbelzwanen.

Aantalsontwikkeling kleine zwaan
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Recente ontwikkelingen: De Nederlandse populatie van de kleine zwaan laat sinds 1981 (19812003) een matig toenemende trend zien. Over de periode 1994-2003 vertoont de landelijke trend
echter een matige afname.
Rond 1990 zijn veranderingen opgetreden in het voedselaanbod in de vorm van waterplanten als
gevolg van veranderingen van de waterkwaliteit. Met name in de randmeren resulteerde herstel
van de ondergedoken vegetatie in sterke toename van kranswier, waarmee een nieuwe
voedselbron voor kleine zwanen beschikbaar kwam. Met het kranswier nam echter ook de lokale
populatie knobbelzwanen sterk toe, en daarmee de zomerconsumptie van kranswier en
fonteinkruid. De beschikbaarheid van waterplanten voor kleine zwanen is daarmee weer
verminderd, vooral in gebieden waar voornamelijk fonteinkruiden werden gegeten.
Beoordelingsaspect natuurlijk verspreidingsgebied: gunstig
Het verspreidingsgebied van de kleine zwaan is in de laatste twintig jaar niet in ongunstige zin
veranderd.
Beoordelingsaspect populatie: matig ongunstig
In de laatste tien jaar is een significante afname van de aantallen van de kleine zwaan opgetreden,
terwijl het aantal echter niet gezakt is tot onder de gestelde drempelwaarde van 3.800 vogels (als
seizoensgemiddelde). Op grond van deze feiten is de populatie beoordeeld als ‘matig ongunstig’.
Beoordelingsaspect leefgebied: matig ongunstig
Verbetering van de waterkwaliteit heeft geleid tot herstel van de waterplantenvegetaties als
belangrijke voedselbron voor de kleine zwaan. Ook op landbouwpercelen is veel geschikt voedsel
beschikbaar. Herstel van de waterkwaliteit heeft echter ook geleid tot versterkte concurrentie met
andere soorten.
Beoordelingsaspect toekomstperspectief: matig ongunstig
De toekomstperspectieven voor de kleine zwaan in Nederland zijn enigszins onzeker. De
voedselbeschikbaarheid kan toenemen door herstel van watervegetaties bij verbeterende
waterkwaliteit. Een effect van herstel van watervegetaties is echter ook de toename van
knobbelzwanen, die voor de kleine zwanen neerkomt op een toename van concurrentiedruk. De
knobbelzwanen foerageren al vroeg in het seizoen op de grote velden waterplanten, voordat de
kleine zwanen gearriveerd zijn. Daarnaast kan de kleine zwaan als relatief verstoringsgevoelige
soort meer en meer hinder gaan ondervinden van bijvoorbeeld toename van de recreatiedruk en
spreiding van het recreatieseizoen.
Landelijke instandhoudingsdoelstelling: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 4820 vogels (seizoensgemiddelde).
Streefbeeld bij de landelijke instandhoudingsdoelstelling: Behoud van de huidige situatie is
gewenst voor een gunstige staat van instandhouding van de kleine zwaan. Er mag geen verdere
achteruitgang optreden.
Oordeel: matig ongunstig
Beoordeling Staat van Instandhouding
Aspect

1981

2004

Verspreiding

gunstig

gunstig

Populatie

gunstig

Leefgebied

matig
ongunstig

Toekomst
Eindoordeel

gunstig
matig
ongunstig
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