Veranderingen

Ruurd Noordhuis

• Aalscholverkolonie in De Ven,
Enkhu1Zen. Foto: Ruurd Noordhuis.

watervogels in
Het lJsselmeergebied is
van grote internationale
betekenis voor
verschillende soorten
watervogels.
De aantallen die er
verbleven zijn echter
aan grote veranderingen
onderhevig.
Dit artikel belicht de
achtergronden van die
veranderingen.

(1985-87). Daarna bereikten de
aantallen recordhoogte om vervolgens weer geleidelijk af te nemen
(figuur 1). In het Markenneer zijn

Markermeer zijn de bodemfauna-

de aantallen van een aantal soorten

eters sterk in de meerderheid. ter-

genomen. is dus duidelijk dat dit

sinds 1990 aanzienlijk afgenomen.

gebied van grote internationale
betekenis is voor watervogels, en
het spreekt dan ook vanzelf dat het
gebied is aangewezen als Speciale
Beschermingszone onder de
Europese Vogelrichtlijn. Ongeveer
twaalf soorten zijn geregeld aanwezig in aantallen die meer dan l %
van de NEW-Europese populatie
vertegenwoordigen. Topscorers zijn

Om dergelijke trends te begrijpen
is het noodzakelijk inzicht te verwerven in de achterliggende factoren. Vaak werken de betreffende
processen via de beschikbaarheid
van voedsel, want de aantallen
watervogels worden in het
lJsselmeergebied in hoge mate
bepaald door de draagkracht.

wijl ook de viseters relatief talrijk
zijn. De oppervlakte die met water-

Tot ongeveer een half miljoen
watervogels worden 's winters

geteld op het IJsselmeer en
Markermeer. Zeker als ook de
doortrek in aanmerking wordt

toppereend (tot 70%). nonnetje (tot

32%)Q kuifeend (tot 12%), aalscholver ( 12%), fuut (10%) en tafel-

eend (9%)Die aantallen zijn echter aan veranderingen onderhevig. In strenge
winters zijn de aantallen bijvoorbeeld lager, maar er zijn ook trendmatige veranderingen. Midden
jaren tachtig bijvoorbeeld waren er
gemiddeld weinig vogels als gevolg
van langdurige ijsbedekking in drie
opeenvolgende strenge winters
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Voedselgroepen
De watervogels die in het water

foerageren zijn in szrote lijnen in te
delen in drie voedselﬂroepenz viseters (fuut, aalscholver, zaaabekken, meeuwen en sterns), bodemfauna-eters (kuifeend1 tafeleend,

toppereend. brilduiker) en planteneters (grondeleenden, zwanen.
meerkoet). Voor de viseters is de
spiering in het llsselmeer en
Markermeer een sleutelsoort, voor
de bodemfauna-eters (benthivoren)
de driehoeksmossel.

Waterplanteneters voeden zich met

fonteinkruiden. krans vieren en
draadalgen. In het IJsselmeer en

planten begroeid is. en dus het aantal planteneters. is in vergelijking
met andere meren gering, vanwege
de grote oppervlakte in verhouding
tot de randlengte van het gebied. en
het grote aandeel van harde oevers
in combinatie met het geringe areaal van ondiepten.

Aantalsveranderingen
op korte termijn: strenge
winters
Aantalsveranderingen van met
name de bodemfauna- en viseters
zijn voor een deel terug te voeren
op weersomstandigheden. met
name in strenge winters. In dergelijke winters vriest de Oostzee

dicht en komen er meer zaagbekken naar Nederland. Als strenge
winters elkaar snel opvolgen, zoals

in het midden van de jaren tachtig

van de aantallen
het IJ lmeergebied
v
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Kuif- en tafeleenden. Foto: Piet Munsterman.

Hguur 7 . Aantalsontwikkelingen van
watervogels M het IJsselmeer sinds
1980. Gegevens uit vliegtuigtellingen
van RIZA (van Eerden).

(1985. 1986 en 1987), kunnen
schijnbaar trendmatige ontwikkelingen ontstaan. Strenge winters

kunnen bijvoorbeeld ook de broedval van mosselen (positief) beïnvloeden, terwijl bij ijsbedekking de
predatiedruk op mosselen juist vermindert. De verhoogde aantallen
mosseleters in het IJsselmeer rond
l 99() (ﬁguur 1) zijn zo mogelijk
het gevolg van een combinatie tussen overbevissing van mosselen in
de Waddenzee (uitwijkende toppers) en het aansterken van de driehoeksmosselpopulatie in het IJssel-

meer zelf in de periode 1985-87.

Aantalsveranderingen
op lange termijn: waterkwaliteit
Aantalsveranderingen op langere
termijn hangen vaak sterk samen
met de waterkwaliteit, met als
belangrijkste parameters het fosfor-

gehalte, het chlorofylgehalte (concentratie fytoplankton) en het doorzicht. Fosfaat is een voedingsstof
voor de primaire producenten,
waterplanten en fytoplankton, en

de concentratie kan dus de maximale productie van biomassa in het

last geven en soms gifstoffen
bevatten. Doordat het water troebel

systeem bepalen. Als de concentratie hoos is, ontstaat echter bloei

werd en onder meer door afdekking met de afgestorven algen en
hun grote zuurstofverbruik, verdwenen waterplanten, mosselen en
de daaraan gebonden diersoorten
(dit laatste met name in de randme-

van fytoplankton ofwel "algenbloei9 en is er niet meer voldoende
licht voor de groei van waterplanten. Driehoeksmosselen, die in

banken op de bodem voorkomen in
dichtheden van enkele honderden
per vierkante meter, leven echter
van fytoplankton en ﬁlteren daartoe
het water, waardoor het helderder
wordt.

ren). De landelijke aanpak ter
bestrijding van eutrofiëring heeft
echter sinds de jaren tachtig geresulteerd in dalende fosforgehalten
in het Usselmeergebied. In het
algemeen is de kans op algenbloei

In het Markermeer zijn de aantallen van een aantal
soorten sinds 1990 aanzienlijk afgenomen
Als gevolg van bovenmatige aanvoer van voedingsstoffen als fosfaten uit onder andere mest en in het
verleden bijvoorbeeld wasmiddelen, zijn de wateren in het
verleden
,met sterke
'rij weinig
-n
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Raak een
teveel aan drijfvermogen, waardoor
drijﬂagen ontstaan, die stankoverK.

L

daardoor afgenomen ten gunste van
de mogelijkheden voor waterplanten. Langs de Friese llsselmeerkust
hebben de waterplanten (kranswie-

ren, fonteinkruiden en dergelijke)
bijvoorbeeld .,Qeproﬁteerd van ver-

beterd doorzicht in het groeiseizoen, waardoor plantenetende
watervogels op hun beurt naar de
Friese kust werden gelokt. Zo verplaatsten zich de traditionele rui-
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Slib in het Ma rkermeer
In theorie kan verdergaande afname van de concentraties voedingsstoffen leiden tot verlaging van de
biologische productie. ln de prak-

tijk is dit effect beperkt, omdat de
inspanningen van de overheid om
de aanvoer van voedingsstoffen te
beperken minder opleveren naarmate de concentraties lager worden. Een deltagebied is van nature
niet bijzonder voedselarm, omdat
vanuit het stroomgebied (dus bij-

voorbeeld via de IJssel) altijd voedingsstoffen zullen worden aangevoerd. Een echt voedselarm ecosysteem met bijbehorende lage productie zal dus in de wateren van
het Usselmeergebied in het algeineen niet ontstaan. In het
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Figuur 2. Aantalsontwikkeling van kuifeenden
in het Markermeer in de wintermaanden, vergeleken met de berekende dichtheden van
driehoeksmosselen (vogeltellingen MR. van
Eerden, RIZA, mosselkarïeringen MWTL
Biologische Monitoring, RIZA).

concentraties van Knobbelzwanen
langs de Houtribdijk, waar het
voedsel bestond uit draadwier dat
op de stenen beschoeiing groeit,
gedeeltelijk naar de Friese kust.

.g
E,

• Bemonstering van het Markermeen Van driehoeksmosselen worden vrüwel alleen lege schelpen
gevonden. Foto: Ruurd Noordhuls.

voedselconcentraties uitstekend
j
ze in het Markermeer
gedoen,zun

sterk in dichtheid afgenomen.
Waarschijnlijk heeft dat te maken
met de grote hoeveelheid slib
waarmee de algen vermengd zijn,
zodat de mossels voor dezelfde
hoeveelheid voedsel (algen) in het
Markermeer veel harder moet werken dan elders, omdat zij extra
energie moeten steken in het weg-

werken van het slib uit het opgezogen zwevende materiaal. In het
Markermeer is de hoeveelheid voedingsstoffen evenzeer afgenomen
als in de rest van het
Usselmeergebied, en zelfs al veel
eerder, omdat het Markermeer al in
1976 werd afgesneden van de
belangrijkste aanvoerbron (de
IJssel) door aanleg van de
Houtribdijk. Door die afname in

wind wervelt daardoor veel minder
bodemmateriaal op. De conditie
van de mosselen (vleesgewicht ten
opzichte van schelplengte) in het

Markermeer is tegenwoordig dan
ook aanzienlijk slechter dan in het
IJsselmeer en de randmeren. Door
te ﬁlteren en door het slib met hun
schelpen af te dekken hebben de
mosselen in het Markermeer hun
eigen milieu tot begin jaren negentig in stand kunnen houden, maar
door een combinatie van factoren,
zoals extra predatiedruk (onder
andere door tijdelijk hoge aantallen
toppereenden in het Markermeer)
en ongunstige weersomstandigheden (hoge frequentie stormen en
hoge wintertemperaturen). is dat
wankele evenwicht omstreeks 1992

doorbroken.
Mosseletende vogelsoorten, met

Aantalsveranderingen op langere termen hangen vaak
sterk samen met de waterkwaliteit

Markermeer ligt dat iets anders.

Het Markermeer is in het algemeen

combinatie met het hoge slibgehal-

name kuifeenden en tafeleenden.

troebel. niet door algenbloei. maar
omdat de bodem rijk is aan slib.
dat als gevolg van de geringe diepte gemakkelijk door de wind wordt
opgewerveld. Daardoor is er ook
voor het fytoplankton soms niet
genoeg licht. De concentraties van
fytoplankton zijn er gemiddeld
laag. Hoewel driehoeksmosselen in
andere delen van het
llsselmeergebied bij dergelijke

te (dat door erosie van de kleibo-

zijn met de mosselen rond de eerste helft van de jaren negentig in
het Markermeer sterk afgenomen
(althans in de wintermaanden, in de

18

dem en gebrek aan afvoermogelijkheden waarschijnlijk ook nog is
toegenomen) werd de verhouding
tussen algen en slib in het zwevend
stof voor de mosselen steeds

ongunstiger. Ondanks de afgenomen fosforgehalten is die verhouding in het IJsselmeer en de randmeren nog gunstig genoeg, omdat

daar de bodem veel zandiger is. De

rustperiode worden geen mosselen
gegeten, ﬁguur 2). In nagenoeg
hetzelfde patroon is ook het doorzicht afgenomen, omdat veel minder mosselen het water ﬁlteren en
het bodemmateriaal afdekken.
Daardoor wordt er bij dezelfde
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Figuur 3. Vereenvoudigd voedselschema waarin de rol van
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driehoeksmosselen en die van slib is weergegeven. Door ﬁltratie en bodemafdekking hebben de mosselen een positief
effect op de helderheid van het water, waardoor vis voor viseters beter vangbaar wordt (althans zolang het niet zo helder
wordt dat de vis de predator te vroeg ziet) en meer planten
voor waterplanteneters gaan groeien. Daardoor proﬁteren alle
drie de voedselgroepen die we bY watervogels onderschei-

1970

den. Een toename van de verhouding tussen slib en voe-

-o- Zomerdoorzicht

De Ven
Lepelaarsplassen

Oostvardersplassen
Naardermeer

dingsstoffen heeft een negatief effect op dit netwerk.

windsnelheid tegenwoordig meer
slib opgewerveld dan voorheen.
Waterplanten krijgen daardoor minder kans en de aanwezige vis is
door het slechte zicht minder goed
te vinden, waardoor als gevolg van

de afname van de mosselen niet
alleen de mosseleters, maar ook de
planteneters en de viseters zijn
afgenomen (figuur 3).

foerageergebied groeien de jongen
er zeer voorspoedig en het broedsucces is hoog.

Relatie met de
VogelrichtlIjn
In de tweede helft van 2004 en
2005 moeten de instandhoudingsdoelen voor de Speciale Beschermingszones worden opgesteld.

Effecten op regionaal
niveau
De meest tot de verbeelding spre-

kende verandering op regionaal
niveau die waarschijnlijk kan worden gezien als een gevolg van de
ontwikkelingen in het Markermeer,
is de verplaatsing van de aalscholvers in het Ilsselmeergebied (ﬁguur

Inzicht in processen zoals hierboven beschreven, is daarbij belangrijk, omdat daarmee een inschatting
kan worden gemaakt van de
'natuurlijke potentie' van het
gebied. Dat is noodzakelijk om tot
doelen te komen die ook werkelijk

verslechterde doorzicht in het
Markermeer moesten de ouders
voor voedsel vluchten uitwijken
naar het IJsselmeer en de randmeren en waren ze dus meer tijd en
energie kwijt. Een kleine kolonie
die zich inmiddels in 'De Ven' bij
Andijk had gevestigd, groeide sterk

realiseerbaar zijn. Uit het voorbeeld van de aalscholvers blijkt
bovendien hoe de ontwikkelingen
in de verschillende meren (onder
de Vogelrichtlijn afzonderlijke
beschermingszones) met elkaar
kunnen samenhangen. Ook die
wetenschap is van belang bij het
opstellen van de doelen. Tenslotte
is de stuurbaarheid van processen
van belang. Bij Directie IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat, tevens
opdrachtgever van het mosselonderzoek waarop een groot deel
van dit verhaal is gebaseerd, wordt
momenteel onderzocht op welke

en is inmiddels, na een nieuwe

manier het slikprobleem in het

daling van het aantal paren in de
Oostvaardersplassen, met meer dan
4000 paar de grootste kolonie van
Nederland geworden. Dichtbij het

Markermeer zou kunnen worden
aangepakt. Dat kan door middel
van modelstudies, maar ook door
vergelijking met de situatie in

4). Na de mosselcrash volgde een
forse daling van het broedsucces in
de kolonies van de Oostvaardersen Lepelaarsplassen en de aantallen

paren namen abrupt af. Door het
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Figuur 4. Ontwikkeling van
het aantal broedparen in de
aalscholverkolonies van het
Llsselmeergebied, vergeleken met het gemiddelde
doorzicht in de zomer in het
Markermeer

andere meren, liefst in een meer
natuurlijke context. Zo liggen in
Estland de meren Peipsi en
Vörtsjärv, die zowel ecologisch als
hydrologisch veel overeenkomst
vertonen met respectievelijk het
IJsselmeer en het Markermeer.
Door deze en zo mogelijk nog
andere meren in de studie te
betrekken kan mogelijk een link
worden gelegd tussen de gebeurtenissen in het Markermeer en de
toekomst van zowel Markermeer
als IJsselmeer bij voortgaande slib-

ophoping en verdere afname van
de voedselrijkdom. De aantalsontwikkelingen van de watervogels
vormen op dit moment misschien

wel de belangrijkste motivatie voor
zulke studies.

Ruurd Noordhuis
Rijksinstituut voor Integraal
Zoetwaterbeheer en
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Het Markermeer heeft veel harde
oevers. Foto: Ruurd Noordhuis.
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