REMI de zwaan

Na onze bijzondere vangst weg
gebracht te hebben, en we net
weer in de auto zaten, kregen
wij weer een melding. Dat
verliep ongeveer als volgt “
met….., wij staan hier bij station
zuid en er zwemt een zwaan
alleen rond met naar verhouding
veel te korte vleugels ten
opzichtte zijn lichaam. En de
zwaan heeft ook steeds een
poot op zijn rug liggen “.
Al snel werd het ons duidelijk dat het ging om een jonge zwaan. Dat was voor
ons ook bijzonder en we waren nieuwsgierig genoeg om eens een kijkje te
nemen, want jonge zwanen nog in het dons en alleen dat klopt niet ! Daar
aangekomen werden wij door 2 jongelui opgevangen en naar de zwaan
gebracht.
Inderdaad er zat een jonge zwaan, moederziel alleen, nog op het nest (in een
hoekje aan het einde van de sloot) Het stel vertelde, dat zij de zwaan al een
paar weken in de gaten hielden, omdat die alleen was en de te korte vleugels
maar vreemd vonden! Ook wisten zij te vertellen dat de zwaan een paar weken
terug nog met z’n zessen waren. Blijkbaar was deze zwaan verstoten of in ieder
geval in de steek gelaten. Normaal gesproken zou je denken dat deze zwaan
iets mankeerde en dat hij daar om achtergebleven was. Daarom besloten wij
de zwaan over te brengen naar het vogelasiel, waar verder naar gekeken zou
worden.
Als je had gedacht dat een jonge, en mogelijk verzwakte zwaan, zich makkelijk
liet vangen dan heb je het mis. Na kort overleg, zou mijn collega met het kleine
schepnet halverwege de sloot gaan staan. Om verdere doorgang te
verhinderen. Ik zou met het grote schepnet proberen de zwaan te vangen.
Nu moet u weten dat tussen de slootkant en het nest waar de zwaan zat
ongeveer anderhalve meter water zat. Waar ik met het schepnet net niet bij
kon. Toen ik de zwaan naderde, dook hij gelijk het water in en zwom richting
mijn collega die gelukkig kon voorkomen dat de zwaan kon ontsnappen. Toen
ik zag dat de zwaan mijn kant weer op zwom, nam ik een grote sprong naar het
nest, waar hij weer naar toe wilde en ik belande tot aan m’n enkels in de mest
van het nest !

Gelukkig bouwen zwanen een stevig nest dat mijn gewicht ook kon dragen
anders had ik er tot m’n knieën in vast gezeten en was deze missie mislukt.
Terwijl de zwaan geen kant meer op kon, anders dan alleen de slootkant op
klimmen, moest ik de sprong weer terug wagen. En konden we het net over
hem heen werpen. De zwaan was duidelijk niet in zijn sas en liet dat ook
duidelijk merken. Intussen had Maaike een handdoek gehaald, om die over zijn
kop te leggen, zodat hij gedesoriënteerd raakt, en dus rustig werd (zwanen
kunnen te gestrest raken waardoor zij kunnen sterven.
Nu de zwaan en wij weer rustig waren, kon ik hem zo uit het net halen en hem
in een grote bak overzetten waar hij precies in paste, want de zwanen tas was
een maatje te groot voor hem. Inmiddels hadden wij al telefonisch contact
gehad met de dienstdoende verzorger van het vogelasiel, die ons daar zou
opwachten. In het vogelasiel is de zwaan apart gezet om tot rust te komen. Hij
was wat vermagert maar verder was er niet zoveel mis.
De volgende dag heeft de beheerster van het vogelasiel de zwaan bij de rest
van de watervogels gezet wat gelukkig goed ging. Wel hield men de situatie
goed in de gaten omdat het risico aanwezig was dat de zwaan andere jonge
watervogels in zijn enthousiasme zou vertrappen.
Ik zelf ben de weken daarna gaan kijken hoe het met de zwaan ging. We hebben
de zwaan Remi genoemd. En tot nu toe kan ik u vertellen gaat alles goed !
Hij eet goed, en zwemt graag rond in het bazuinen doet alsof het van hem
alleen is. Twee weken later kwam er nog een jonge zwaan bij. Samen kunnen
ze weer een goede start maken.

