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OVER DE DUIKACTIVITEIT VAN DE I}ODAARS BUITT}í HET BË.OflIJSËï:IOEN *

Ernest van Asseldonk

InleÍding

De Dodaars behcort cot de familie \ran de futen (Podícipedidae) en wel Eot
het geslacht Tachybaptus, de ec"iite C,odaarzen. }1et is de enige "ectrEe

Dodaars" die op het Europese vasieland broedt (V1ug 1983)" Over filten in
het algemeen is rreel bekend, v«:orai door het opvallend gedrag tijdens en na
het broedseizoeir. ile Dodaars is wat riat belreft een'*itzonderíug a1s gevolg
van zijn verborgen 1-errensui jze ti jderrs hret brcedseiecen en heL geringe so-
ciaal gedrag daar bu-Li.:ri. Buiten trei: b-rcedseizoen ieeft de Dodaars echter
we1 minder verborgen. i:[*L .l-i; ii.:* rf,'lk in 4'e-ze periode dat ik de duik-
aktiviteit van de Dailaars $ï!r,],r' de loep heb genornen. trk- was narnelijk
benieuwd of de duikakti..,iie.i-t zrlr.i ;ii-r",!.;-i<e:r rran de gegeveils in Glutz et al .

(1971) en Cramp er Simmc,ns ( i97.1) "

Gebiedsomschri jying

Het gebied waar ik de duikaktiviËeit van de Dodaars heb gemeÈen, ligt in de
gemeente Best, grenzend aan de geneente grens van Àehf (gemeente Eind-
hoven)" LIet gebied besEaaE uit piassen: eerl ondiepe (L-2,5 rn diep, ca I ha
groot) en een dÍ-epe (20 m diep, ca 14 ha groot) meÈ ondi.epe kanten (0,5 tot
2 m). De diepe ptr-as, de plas waar in de i,*inter D*daarzen zitten, ís voor
eenderde omgeven oet rieË. De rest bestaaÈ uÍt grasJ-and met aan de oevers
struikgewas van onder andere wílg. HeE ondiepe gedeelte is begroeid met
idaterranonkel. Waarom de Dcdaarzen de ondíepe plas vermijden ís niet
bekend. De ondiepe plas is qua begroeing eender aan de diepe plas, op de
aanwezigheid van in het Í,iater groeiende wilgen na.

Methode

In de trerf st/winterperiode van 1984 en 1985 r,;erden regelmatig duik* eÍl
zwemti jclen van de lloCaars geregistreeï:d met behulp van een stopwatch. Onder
duiktijd wordt verstaan de tijd die versÈrijkt tussen de duik en de boven-
kcmst. De zwerntijd is c{e tijd tussen twee duiken, ïn tabel 1 zien we de
verdeling van het aantal Elemeten duik* en zwerutijden per maand"

* Eewerkt artike\, yez'schenen :ln Cc BL.attwe Kfaurqier 1l {3): 13*17, 19Bs

97

ó

I
It



9B DOODAARS

Tabel 1" Verdel.ing van ruetingen
maand.

àan Cu{.ky'zuercti ldtit r/afl de Eodaars per

Ààntal drrlieti jden Aanial zwemtijden

September
Oktober
November
December
Januari
Februari
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56
20
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Totaal L2-q

Tevens uerd bÍ j f 70 duilce:-l vccr zí'iver mogeli jk da -/angst genoteerd ' 0p

grote afstand is hef nai0el"ijit al leen aan de hand van de houciing bij boven-

kr:msE nogeli jt< om -!ast te steller: of er een pÍor)i nee naar borten is gekomen

(zíefig'*ur1).Prooispec.ificatiei.scanníetmogeiijk.Opvallende
gedragingen werCea t'*;: piekke hesnh;:e';"ten "

Figuur I I Beetregi§LÏaLie a;iii rl.+ hanrl van de houdisrg bij bovelkomst'

.,-*"&ry-*

eventueel beet, net koPschudden niet beet

30i

Esesl§c§cs

ilet regis f rel:en van cie duikakf iviteit is r-li 3i rltoeili jk maa:: het is we1

opletten geb,lazen, Regelmarig k-wamen de Doclaarzeil buiÈen het gezichtsveld
van,ie kijker boven water. Daarom zijn atleen zekere duiktij<ien in beschou-

wing genornen. tlit figuur 2 Lrl-ijkt dat rle ÍBeeste drriken (=757") tussen de

10-20 secr:nclerr vielen e met een gemicldelde van 15 , I *5 
' 
1 sec ' *

De prrooi besLonrl in alle gevatrlen'+i.t klei.ne viejes' Bij enkele duiken kon

de Driedoornige stekeltraars worden vastgesteld'

* 15oB !5,1 betekent: hec 'lenicdej.de lndraagt 75,8 sec en de standaard

rleviatie rond. rlit genrid.dr:),,cÈ 5. i sec' De si:a-r:rlcÍa arddeviatle ]s een maat

vcordespreicingvarld.egremet;;nwaardent.o.y.hetgeniddefde"
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ri&n de drrikti- jder: .;art cle Dodaars buigen het
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duiktÍid (sec)

ïIet beetpercentage aan vis was 23"/, (n=179). Gedoken werd op 0n5-5 meter
vanaf de oever. Dit was niet het ge.ral i.n de strenge winÈer van 1984/85
toen de Doctraarzen van\íege de ijsbèdekking gedwo-rrgen wareÍl verder uit de
kant Ee forrrageren.
Dit had hogere duiktijden toL gevolg omdaË er ook onder het ijs \íerd
gedoken. Oole rle zweratíjden gingen omhoog.
De gemiddelde zwemrijd bedr:oeg 13,8 *8,5 seconden (n=129). Door parasi*
taire gedragingen vaR zowel Kokmeeur,v a1s Meerkoet (vooral tijclens perioden
met ijsbedekking, kwarnen verkorte zwemLijden voor. Deze nija niet in het
gemiddelde opgenoÍnen, Wat. gebeurt er namelíjk a1s de Kokrneeuw op een
Dodaars afvlÍegË? De Dodaars duikt on zijn prooi te behouden!
Bij aktief for-rrageren werden 1.-4 duiken/mínuut uitgevoerd (gemiddeld 2

duíken per minuuË, bereieend door ccmbinatie tra-n duik* en zï,remtijden). Naast
duikend fourageren werd er ook op het ,;rog gejaagd; de Dodaars maakt dan een
zeer zenuwachtÍge indruk"

Diseqssi_q

Het registreren van rluiktí.jden is niets nieuws" Zowel het Duitse Handbuch
(Glutz et al- " L97L) als het Britse llandbook (Cramp en Símuons 1977) geven
duiktijden op voor de Dodaars" Bandorf (1965, uiË Glutz et al-. 1971) geeft
duiktijden van 2-33 sec op, met een gemiddelde van tr3r7 sec (n=240). In het
Ilandbook geeft Bandorf (1970, uit Cramp en Si-mmons L977), 10-25 see, op
zonder gemiddelde. Mester (1959, uit GluËz et e1" 197f) geeft voor 220
metingen een gemiddelde van l-4 sec, met als hoogste waarde 26 sec. I{et
gemiddelde dat door mi3 op de Pl-oegsËraat werd gevonden (x=15,8 sec) is dus
iets hoger dan wat Bandorf, en Mester opgeven. Ook het verschil ln uiterste
waarde van de duikLijden is op de PloegsEraat groter, namelijk 5-38
seconden.
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rcO MODAARS

Een nieuwe dimensie wordt toegevoegd door hst. registreren van de

zweutijden, Hierdoor is het mogel-ijk de duikfrequentie te berekenen (= het
aanËal duiken per tijdseenheid), Eerdere metingen aan Brilduikers op de

Lansard (gemeente Veldhoven) gaf voor een onv. p een duikfrequentie van 118

duiken/minuut (Bos et al-.19S4)" Gndanks het verschil in lichaamsgrootte 1s

de riuikfrequentie van 2 dui,ken/miauur vootr Dodaars nagenoeg gelijk aan dte
van de getlmede Bri"l-duíker.
Het beetpereentage a&n vÍs {23",1) 1i jkt hoog. "l-n de r*inter is het eehter
normaal dat 40*50ff irau kre* vr:edsei uit vis bestaar (Bandorf 197O, uit Cramp

en Simmons L977). 0p de vl:aag van WouÈers (1984) of er, buiten zijn
waarneming van een fanati.ek visseade Dodaars, Ífl de Kempen nog meer

specifiek vi.set.ende lJcri.aarsen worden waargenomen, i(ën al1een maar posltief
gereageerd worden. Ie<l*re Oodaars is in staat zich langdurig met vls te
voeden. Wouters (19S4) vergeet ectiter de datuin van zijn Ííaarnelning te
vermelden. -s Zonaers eten lodaarzen namelijk na"genoeg geen vis ltraar

waterinsecten etl ïlun larven (Bandorf ).
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