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Agressieve zwaan van Hellevoetsluis gaat naar Drenthe.
Een knobbelzwaan in Hellevoetsluis hield de gemoederen onder de bewoners lang bezig. Het dier vertoonde abnormaal
agressief gedrag en viel zonder aanleiding passanten aan. Na diverse meldingen zijn medewerkers van gemeente
Hellevoetsluis en van Vogelklas Karel Schot op woensdag 20 april poolshoogte wezen nemen. Het dier bleek te zijn
geleewiekt: één van de vleugels is permanent ingekort, waardoor vliegen onmogelijk is. Na overleg werd ervoor gekozen
het dier te vangen. Dit in het belang van de veiligheid van omwonenden en van de zwaan zelf.
Mishandeld
Waarom de zwaan zo agressief is, is niet duidelijk. Het vermoeden bestaat dat het dier in het verleden door onbekenden is
mishandeld en dat hij daardoor verstoord gedrag vertoont. “Er was een onhoudbare situatie ontstaan.”, aldus Mikel Godfrey
van gemeente Hellevoetsluis. “De kans was groot dat het dier zichzelf en anderen zou verwonden.”
Opvang
De agressieve zwaan verblijft nu tijdelijk bij Vogelklas Karel Schot in Rotterdam. Vanaf daar zal het dier worden
overgebracht naar Stichting Hofganzen in Drenthe, een boeddhistische opvang voor overlast gevende ganzen en zwanen.
Alle partijen zien dit als de meest diervriendelijke oplossing voor dit probleem.
Vrouwtje
Het vrouwtje van de agressieve zwaan is nog in Hellevoetsluis aanwezig. Er is een nest, waarin één ei lag. Dat was niet
bebroed. De deskundigen van de Vogelklas verwachten dat het vrouwtje snel een nieuwe partner zal vinden, waarmee ze
opnieuw tot broeden zal komen. Of dat dit voorjaar nog zal gebeuren, is een kwestie van afwachten.
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Afbeeldingen in hoge resolutie zijn beschikbaar via www.vogelklas.nl/pers
Stichting Vogelklas Karel Schot in Rotterdam verzorgt zieke en gewonde vogels, egels en vleermuizen die in de
stad of de omgeving van Rotterdam gevonden worden. De Vogelklas heeft een ontheffing van de Flora- en
Faunawet en is officieel erkend door Vogelbescherming Nederland. Jaarlijks worden door de Vogelklas ongeveer
9000 dieren opgevangen. Een gedeelte hiervan kan later weer worden losgelaten in de natuur.

