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DUIKACTIVITEIT DODAARS

OP PLOEGSTRAAT

ERNEST VAN ASSELDONK

Inleid.LIg:

De Dodaars behoort tot de familie van de futen (podicir,eciil
enwel tot het geslacht TachUbaptus; echte dodaarzen.
Het is de enige "echte. Dodaàrs" die op het lruropese vaste-
-1and broedt.(vi-ug l9B3) Over futen is in het algemeen veel
bekend, vooral door het opvallend ged.rag tijdenó en na het
broedseizoen. De Dodaars is wat dat betieft een uitzondering"
Een.verborgen I evenswijze ti jdens liet broedseizoen en weinigsociaal daarbuiten. Buiten het broedseizoen leeft ce Dod.aars
echter wel minder verborgen. Het is dan ook in deze periode
dat de duikactiviteit van de Dodaars onder de loep wèrd genorÍr,n.
Het registreren van de activiteiten moet word.en gàzien als
ontspannen tijdsverdrijf. De resultaten zijn ech{er van dienaard dat rottine in de kast moet worden voórkomen, vand.aardit artikel, Tenzi j anders vermeld zt )n a1le gegevens van nri r..zelf afkomstig. Literatuurverwijzingen geschiédón door het
tussen haken vermelden van auteur en jaàr van publicatie.

Gebiedsbeschri iving I

Het gebied ligt.in de gemeente Best, grenzend aan de gemeent..-.qrens van Acht (gemeente Eindhoven). Íopografische kaart:
'iindhoven §1 trlest, eoördinaat l5?o - SBBB: Het gebied besrta,,r
!,it twee plassen; gen ondiepe (t-2,5m, opp.+ Bhà. ) en eerldiepg (20m. opp.+14ha. ) met'ondiepe-kantèà To ,5-zÀ.).De diepe p1as, dó plas waar de Dodaarzen huizen, j-s voor eËf,-
derde omgeven door riet. De rest bestaat uit grasland met a?i.,de oevers struikgewas o.3. wilg. Het ondiepe gedeelte j_s be-groeid met waterranonkel. waarom de Dodaarzen-de onciepe pl;mijden is niet bekend. De ondiepe plas is qua begro"ins een,:i.,,aan de diepe plas op de aanwezigfreia van in fret water sr.oei.r,:,wilgen n3!

"iglhode:

T".9" herfst/winterperiod.e van 1984 en lg}5 werden regeimatirduik- en zwemtijden van de Dodaars ger"gisÍreerd *"i tehulp vi:ii
een- stopwatch. Onder duiktijd wordt-veritaan de tijd die vàr*stri jkt tussen de duik en dé bovenkomst. De zwemti jd is d.e t j.i.itussen twee duiken. fn tabel l zien we de verdelinë van de criir:*en zwemtljden over de genoemde periode.
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TabellrVerdelingvan
herfstr/winter

de duik-
maanden.

en zwemtijden over de

Duikti jden Zwemti jden

September
0ktober
November

December

Januari
Februari

57

9?
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;

7t
)4
L5

30i t29

Tevens werd bij 179 duiken de
mogelijk was. 0p grote afstand
omraan de hand van de houding
er een prooi mee naar boven is
Prooispecificatie is dan niet
werden ter p] ekke beschreven.

vangst genoteerd, voor zover di.t
is het nariieli jk all een moËel-l.j,r

bij bovenkomst.vast te stellen ;;Í
gekomen ( zie figuur 1 ).

mogeli jk. Opvallende geriragini.' i,,'r:

Figuur 1 r Beetregistratie aan de hand van de houding bij
bovenkomst.
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.' beet,
mogelijk met kopschudden

niet beet
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Het registreren van de duikactiviteit is niet rnoeilijk maar
het is we1 opletten geblazen. Regelmatig kwamen de Dodaarz€)!",
buiten het gezichtsveld van de kijker boven water. Daarom
zijn a1l-een zekere duiktijden in figuur 2 opgenomen. Uit
figuur 2 blijkt duidelijk dat de meeste duiken (=75'i',) vieler:
tussen de 10-20 seconden, met een gemiddelde van l-5rB !5r.-, iií.r.=
De prooi bestond in alle gevallen uit kleine visjes. Bij
enkele duiken kon de Driedoornige stekelbaars worden vastges;i. i,t 

"

Figuur ?. Frequentieverdeling
duiktijden Dodaars
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:;et beetpercentage aan vis was 23% (n=1/!). Gedoken rverd
Cr5-5 meter vanaf de oeverf. Dit was niet het geval toen door-
de strenge winter van L9B4/85 de Dodaarzen gedvrongen werden
verder uit de kant te fourageren*
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ljÍt had hogere duiktijden tot gevclgs er werd nameli jk ook
onder het i js gedoken. Ook de zv;emti jden gingen, in cteze
voor de Dodaarzetl moeil-i- jke periode, omhoog. rn de herfstrr'
winterperiode bedroeg de gemiddelde zwemtijC 13,B !8,5 secon*
dgn (n=129). Door parasitaire gedragingen van zcweï Kokmeeuwals Meerkoet (vooràr ti jdens périoaè mót i jsbedekking) kwani,,i",verkorte zrvemti jden voor. Deze zi jn niet in Ïiet gemidoelrle
opgencmen. !'/at gebeurt er namelijk a1s een Koirmeeuw op eerl
Dodaars afvliegt? De Dodaars duiltt om zi,in ï;rooi te l:ei"ioucleril
ryij actief fourageren vrerden 1-4 duikenr/minuut uitgevoerd
(gemiddeld 2 duiken per minuut, berekend door combiiatie va:rduik- en zrvernti jden) .
Naast duikend fourageren werd er ook op het oog gejaagd, de
Dodaars maakte dan een zee? zenuwachtige indruk (Franjepoct-
achtig).

Discussie:

Het registreren van duiktijden is niets nieuws. Zowel het Duitse
Handbuch als het Britse Handbook geven duiktijden voor de Dodaars.rn het Handbuch geeft Bandorf GgeS) een duikiijd van 

"-3) 
sec.,

net__een- gemiddelde van 13rZ sec. (n=240). Bandoif (tgZo)- in het-
Handbook ggeft lo-25 see., zonder gemiddelde. Mester- (Lg59) geeftin het Hand.buch voor 220 metingen éen gemiddelde van ill-;;ó.;
met als hoogste waarde 26 sec.-Hgt gemídoelde dat door mij oi oePloegstraat weld gevonden (x=lJr8 sèc.) is dus hoog vergeiekèn
met wat Bandorf en Mester opgeven. Ook het verschiÍ in iiterste
waarde van de dulktijden is-op d9 ploegstraat groter, namelijk
5-3? seconden. Een nieuwe dimènsie worót toegeïoegd óoor het
legistreren van de zwemtljden. Hierdoor is frét mo[elijk de duik-frequentie te berekenen ( = het aantal duiken per-tijàseenheid ).Eerdere metingen aan brilduikers op de Lansard- ( geméente veld-hovenr,l{.BI.) leverde voor ë€Ír orv. g een duikfre{uentie van
1'B_duiken/minuut (Bos €ràr tg8h). Ofidanks het veischil in grootteis de duikfrequenti,e varr p duiken/minuut voor de Dodaars nagenoeggeli jk aarr,die yan ae e€itimede Brilduiker: Het beetoercentase aanvrs van 2)% tijkt hoog. rn cte winter is het achter àormaal àat
40-50% van het voedsel uit vis bestaat (Bandorf lg?o in cramp
en-Simmons 1977).0p de vraag van p.Wouters (1984i of er, buitenzijn waarnemilq.van een fa4atrek vissende Dodaars; in de Kempen
nog meer specifiek visetende Dodaarzen worden wààrgónomen, kànalleen maar positief gereageerd worden. redere Dodàars is instaat zich langdurig_met vis te voeden. ïvouters (lga+) vérgàetechter de datum van de waarneming te vermelden, Ëeiaast
's zomers eten Dodaarzen namerijk nagenoeg geen vis àaar water-insecten en hun larven (Bandorf-1920). onàants het feit dat hetregistreren van de duikaetiviteit-louter om de ',furltr glr.à, ,íj;er toch .teuke resultaten bereikt. 0p naar de volgende-30Í! "

16



Literatuur:

BosrJ. rC.ldulderrE.v.Asseldonk (f984): l'Jaarnemingen aan Brrldilj.l.i'r,;"
( ongepubtic eerd. ver:: l-::r- i

CramprS. en K.E,L. Simmons (1977) t Handbook of the Birds of i:iii:-r,;-i,o,
the lvliddle East and North Africa. Deel l. C:,:Í*r'.i,
Londen en New York.

Glutz von Bl otzheimrU.N.,K.lri.Eauer en E.Bezzel (f97f )r l:a.rrlbu*ii .:.ii-
Vögel lviitteleuropas,Deel 1. Frankfurt am ii,!lin,VIugrJ.J. (l98J) : De Fuut (Fodiceps cristatus) . !{etenschar;p.:li .ji..,r
mededelingen KNNV 760, Hoogvroud.

Wouters, P. (1984) : Vissende Dodaars. B] au',r,e Klau,r,,ier. IO( 1) : '',1t.

E . v. As s eldonk
De Klerklaan 47
56?ti. BB Eindhoven

i.

1r

lr
l,
I

1i
lr
I
t

r1
'l


