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Aalscholvers op het 
nest. De takken van 
de nestboom zijn 
wit van de guano. 
Cormorants on 
thelr nest. Guano 
caused whlte-
colouring of the 
tree-bark. 

Guanotrofie door aalscholvers 
in het Naardermeer 

W. D. Denneman en P. J. H. de Vries 

De uitwerpselen van de grote kolonie aalscholvers kan een aanzienlijke 
bijdrage leveren aan de eutrofiëring van het Naardermeerwater, het
geen kan resulteren in algenbloei en achteruitgang van de waterkwali
teit. In 1984 is de guanotrofie ('bemesting door vogeluitwerpselen') in 
het Naardermeerwater onderzocht. Daartoe zijn de veranderingen in 
concentratie van algengroeibepalende chemische parameters en de po
tentiële algengroei van het water gemeten en gerelateerd aan het ver
loop van het broedseizoen. Daarnaast is in juli en november het aantal 
faecale bacteriën (Escherichia coli) bepaald. 
Tevens werd een schatting gemaakt van de potentiële guano belasting 
door de huidige kolonie. In dit artikel wordt een relatie gelegd met 
enkele relevante veldwaarnemingen. 

In het Naardermeer broedt een grote ko
lonie aalscholvers (Phalacrocorax carbo 
sinensis). In 1942 vestigden zich hier 250 
paren. Deze aalscholvers waren waar
schijnlijk afkomstig van de kolonie bij 
Wanneperveen. Aanvankelijk werden 
pogingen gedaan om de vestiging te ver
hinderen, waarbij in 1943 ca. 1600 
nesten werden uitgestoten. Daardoor 
broedden er in 1947 ca. 650 paar, waar
na de kolonie snel groeide. In de vijfti
ger jaren werd het aantal nesten echter 
beperkt tot ca. 500 als gevolg van een 
overeenkomst met de Visserij Inspectie 
(Coomans de Ruiter, 1966). 

Vanaf 1965 is de Aalscholver in 
Nederland volledig beschermd, de be
perkende maatregelen vervielen in ver
band met een sterke achteruitgang van 
de stand. In 1965 broedde ca. 75% van 
de Westeuropese continentale aalschol
vers in Nederland (de Boer, 1972). De 

huidige kolonie in het Naardermeer, ca. 
2660 paar (Teixeira, 1979) is nog steeds 
één van de grootste Westeuropese ko
lonies. 

Materiaal en methoden 
Om een schatting van de hoeveelheid 
geproduceerde guano te kunnen maken 
werd het verloop van het broedseizoen 
1984 van de kolonie gevolgd en werd 
een steekproefgewijze telling verricht 
van het aantal juvenielen dat op 1 juni 
in nesten met juvenielen (n = 86) aanwe
zig was. Met behulp van het gere
construeerde broedverloop en een aantal 
aan de literatuur ontleende gegevens (ta
bel 1) was het mogelijk een globale 
schatting van guano- en nutriëntenbe
lasting te maken. Niet alle literatuurge
gevens hebben echter betrekking op de 
soort Phalacrocorax carbo. 

Van 7 monsterpunten, zowel op 
enige afstand gelegen (1, 2 en 7) alsook 
in sloten aan de rand van de kolonie (3, 
4, 5 en 6) (figuur 1) zijn vanaf april tot 
november 1984 maandelijks de voor al
gengroei belangrijke nutriënten, o.a. 
stikstof en fosfor, door het Zuivering
schap Amstel- en Gooiland bepaald. 

Algengroeipotentietoetsen (bio-
assays) met Naardermeerwater werden 
eens per maand uitgevoerd met Stigeo-
clonium helveticum Vischer (Chlorophy-
ceae) als testalg. Zulke toetsen leveren 
ons informatie over de potentiële moge
lijkheden voor algenbloei in een water. 
Met bioassays kunnen nl. verschillen in 
groeiopbrengst veroorzaakt door ver
schillen in voor de alg beschikbare nu
triënten bepaald worden en kan inzicht 
verkregen worden welke nutriënten 
(stikstof, fosfor) beperkend voor de al
gengroei in een water zijn. 

De verspreiding en de mate van de 
faecale verontreiniging door de aalschol-
vcrkolonie is bepaald door meting van 
de concentratie van thermotolerante co-
liforme bacteriën (E. coli) met behulp 
van de membraamfiltratiemethode. 

Resultaten 

Na een broedtijd van 23-24 dagen waren 
omstreeks 5 mei de eerste pullen aanwe
zig. De kolonie was vanaf 25 juli op zijn 
maximale dichtheid (theoretisch maxi
mum 11.172 individuen, 2660 paar met 
elk 2,2 ju veniel). 
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Tabel 1. Rekengegevens gebruikt bij de schatting 

Oppervlakte kolonie 

Koloniegrootte 

Aantal juvenlelen 

Duur broedseizoen adulten 

Duur broedseizoen juvenlelen 

Gemiddeld aantal fourageer-vluchten/ 
broedpaar 

Hoeveelheid vis per fourageervlucht 
per vogel 

Guano (drooggewicht) per vogel/dag 

Totaal-fosfor gehalte guano 

Stikstofgehalte guano 

20 ha 

2260 paar 

2,2/broedpaar 

165 dagen 

75 dagen "1 

3/dag 

365 gram *2 

50 gram 

20 mg " ' ' 

150 mg g ~ l 

(eigen waarneming, 1984) 

(Teixeira, 1979) 

(eigen waarneming, 1984) 

(eigen waarneming, 1984) 

(eigen waarneming, 1984) 

(De Boer, 1972) 

(Van Dobben, 1952) 

(Burger, 1978) 

(Burger, 1978) 

(Burger, 1978) 

area 

total population 

juveniles 

duration breeding season adults 

duration breeding season juveniles 

average feeding-flights of a pair 

amount of fish per flight per bird 

guano (dry weight) per bird/day 

Total - P 

Total - N 

* 1 . Voor de guanoproductie door de juvenielen is gerekend vanaf de 4e week na uitkomen in verband met het dan pas bereiken 
van een gewicht van 1700-2000 g per vogel (Van Dobben, 1952), vrijwel overeenkomend met een volwassen vogel. Calculation 
of guano production by juveniles started 4 weeks after hedging (then the weight of juveniles reached the adult weight). 
*2. Juvenielen eveneens 365 g d a g - 1 - 400 g dag - 1 nodig (De Boer, 1972; Van Dobben, 1952). 

Vanaf half augustus werd de kolo
nie geleidelijk verlaten, en na 25 au
gustus werden géén vogels meer waarge
nomen in de kolonie. De totale verblijfs
duur van de adulte vogels in de kolonie 
was ca. 165 dagen, die van de juvenielen 
75 dagen. Op 1 juni bleken per nest met 
jongen er gemiddeld 2,2. aanwezig te 
zijn. 

De aalscholverkolonie (adulten -i-
juvenielen) consumeert tijdens het ver
blijf in de kolonie (broedseizoen) 
480596 kg vis. Dit resulteert uiteindelijk 
in een productie van 559 kg guano per 
dag (50 gr per vogel dag ~ 1; Burger et 
al., 1978). Gedurende het broedseizoen 
1984, zou dit een belasting van 65835 kg 
guano (3292 kg drooggewicht h a ~ l ) 
betekenen, waarvan 9875 kg N en 1317 
kg P. Dit vormt een nutriënt-input van 
66 kg - P ha " ^en 494 kg N ha ~ ^ per 
jaar. 

In figuur 2 zijn de algengroeipo-
tenties, totaal - N en totaal - P concen
traties van de monsterpunten 4 en 6, di
rect grenzend aan de aalscholverkolonie 
vóór, tijdens en na afloop van het broed
seizoen weergegeven. De algengroeipo-
tcnties nemen vanaf april geleidelijk toe 
en bereiken hun piek in juli, om in het 
najaar af te nemen tot het voorjaarsni
veau. De toename van de groeipotenties 
blijkt het sterkste gerelateerd te kunnen 
worden aan een toename in de concen
tratie totaal - N op de twee monsterpun
ten. De oktober-piek in de totaal - P -
gehalte is waarschijnlijk toe te schrijven 
aan het massaal afsterven van algen in 
het najaar. Vergelijking met andere 
monsterpunten toont aan dat de groei
potenties op punt 4 en 6 in juli hoog ge

noemd kunnen worden (figuur 3A) en te 
relateren zijn aan piekconcentraties 
totaal - N en totaal - P. Ook de punten 
3 en 5 (eveneens grenzend aan de kolo
nie) hebben een verhoogde groeipoten
tie, zij het in minder mate. De laagste 
potenties worden het verst van de kolo
nie verwijderd gevonden (punt 1, 2 en 
7). Aanzienlijke aantallen coliforme bac
teriën werden vooral op punt 5 en 6 aan
getroffen. 

In november is de groeipotentie 
van het testwater op alle punten aan
zienlijk verminderd (figuur 3B). Ook de 
concentratie totaal - N vertoont weinig 
fluctuaties meer. De concentratie 

totaal - P blijkt op punt 4 iets hoger dan 
op de overige punten. Het aantal colifor
me bacteriën ligt in november op een 
laag constant niveau. Uit de groei-
responsen van de toetsen die de groeipo
tentie van de algen weergeven blijkt een 
gradiënt in het Naardermeer aanwezig 
in samenhang met de aalscholverkolo
nie, (figuur 1 en 3A). 

Discussie 

Guano bestaat voornamelijk uit stik
stofverbindingen (eiwitten en urine
zuur) met daarnaast fosforverbindingen 
en mineralen (Burger et al., 1978). Be
halve als guano komen ook stikstof- en 

Fig. 1. Het Naardermeer en de ligging van de monsterpunten, a = Aalscholverkolonie, 
oppervlakte ca. 20 ha. 
The wetland Naardermeer and location of sites, a = Cormorant colony, ca. 20 ha. 
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fosforverbindingen in de vorm van ve
ren, eieren en kadavers in het milieu te
recht. Deze bronnen zijn niet in de 
schatting betrokken, hoewel uit de lite
ratuur bekend is dat vooral eieren en ka
davers een aanzienlijke bijdrage kunnen 
leveren. Met name deze verbindingen 
spoelen uit onder invloed van neerslag 
(e.g. Burger et al., 1978) en zijn meet
baar in de groei van de zwevende algen 
van de punten direct grenzend aan de 
kolonie (3, 4, 5 en 6). 

Uit het onderzoek blijkt dat op 
punt 4 en 6, gelegen direct tegen de ko
lonie, er een duidelijke relatie is waar te 
nemen tussen het broedverloop (piek-
sterkte) en het gehalte N en P en de al-
gengroeipotenties op deze punten. Ook 
Leentvaar (1967) wees op een toename 
van de primaire produktie onder invloed 
van stikstof en fosfaat afkomstig van gu
ano. In de kolonie is de eutrofiëring ook 
zichtbaar door sterke groei van de brand
netel (Urtica diocia) en vlier (Sambucus 
nigra). 

Een vergelijking tussen de zomer 
en het najaar toont de invloed van de ko
lonie door de aantallen Coli's op punten 
die direct aan de kolonie grenzen. Leent
vaar (1967) vond iets dergelijks voor het 
Hilversumse Wasmeer, waar guanotrofie 
onder invloed van een kolonie kokmeeu
wen optrad. 

In het water nabij de kolonie wer
den grote aantallen Aphanocapea spec. 
waargenomen. Dit blauvî wier werd al
leen rond de kolonie gesignaleerd. 
Stompa (1927) vond al veel blauwgroene 
eencelligen in de omgeving van de kolo
nie, toen nog alleen Lepelaars en Purper
reigers aanwezig waren, terwijl de rest 
van het meer nog arm was aan blauwwie-
ren. Van Dam (1974) vond een ver
hoogd voorkomen van nitrofïele diato-
meeën rond de kolonie. 

Leentvaar (1958) wees eerder op 
guanotrofie hetgeen zou blijken uit een 
massale ontwikkeling van groengele fla-
gellaten in bepaalde delen van het meer. 

Een andere aanwijzing voor gua
notrofie is de relatief hoge gehalten 
totaal - P in het sediment op punt 4 en 
6, resp. 2.38 en 5.29 mg totaal-P g~ ^ 
drooggewicht. Totaal - F gehalten op 
andere punten in het Naardermeer 
(n=15) varieerden van 0.17-1.03 mg 
g~ ^ (pers. mededeling Spruyt). Leent
vaar (1976) vond voor het Naardermeer 
in het algemeen eveneens concentraties 

< mg F g ~ sediment. 
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Fig. 2. Groeipotenties (OD 
798 nm) en concentraties 
totaal-N ( - V - ) en 
totaal-P ( - • - ) (mg L"' ') 
van punt 4 en 6 en het gere
construeerde broedseizoen 
van aalscholvers in het Naar
dermeer. 
Growth potentials (Optical 
density 798 nm), concentrati
on Total-N ( - V - ) and 
Total-P ( - • - ) , in mg 
L ~ ^ at site 4 and 6 related to 
the breeding season. 
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Fig. 3A. en 3B. Groeipotenties (OD 798 nm), concentraties totaal-P ( - • - ) en 
totaal - N ( - V - ) (mg L ~ ') en het aantal thermotolerante coliforme bacteriën (ml ~ M 
in juli '84 en november '84. 

Growth potentials (OD 798 nm), concentration of Total - P ( - • - ), Total - N ( - V - ) 
L~ ^ and the concentration of E. coli mg L~ ^ in July '84 and November '84. 
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In het centrum van de kolonie wordt bij ge
brek aan nestbomen veel op de grond 
gebroed. 
Birds are breeding on the ground in the 
centre of the colony because of lack of suf
ficiënt nest-trees. 
Tijdens regenachtig weer vindt uitspoeling 
van de guano naar de bodem en aangren
zend water plaats. 
During rainy weather guano percolates to 
soil and surrounding water. 

1 1 heid van 3293 kg guano ha ^ ^ jr 
aanzienlijke extra belasting betekent, 
blijkt als we deze hoeveelheid vergelij
ken met bijv. de aanbevolen hoeveel
heid kunstmest in de aardappel teelt, 
784 kg ha ~ ^ jr ~ ^ (bevattende N, P en 
K) (Jakob & Uexküll, 1958). De apatte 
fosfaat en stikstofbemesting zou ca. 50-
100 resp. 34-67 kg h a ~ ^ j r~ ^ bedra
gen. Voor een appelboomgaard wordt 
een totaal-bemesting van ca. 448-672 kg 
h a ~ ^ (18-31 kg P ha ~ 1 en 80-150 kg 
N ha ~ '•) aanbevolen (Jakob & Uexküll, 
1958). De fosfaatbelasting van 1317 kg 
totaal - P 20 ha "" ^ jr ~ 1 (66 kg P en 494 
kg N ha " ) is ook aanzienlijk, vergele
ken met de door Witteveen & Bos (1980) 
opgegeven hoeveelheid van 210 kg P 
jr ~ ^ zoals die met het suppletiewater 
het Naardermeer binnenkomt. Door on
diepe kwel zou 730 kg P jr ~ ^ het meer 
binnenkomen (Witteveen & Bos, 1980). 

Opgemerkt moet worden dat de 
schatting bedoeld is om aan te geven 
hoeveel N en P het Naardermeer bin
nenkomt door de aalscholverkolonie. 
Mogelijke fouten in de schatting kunnen 
veroorzaakt worden doordat de 50 gram 
guano berekend werd voor Phalacrocorax 
albiventer. Bovendien zal het aantal van 
2660 paar eerder te laag dan te hoog 
zijn, mede doordat geen rekening is ge
houden met een percentage niet-
broeders. Dit percentage kan tot 40% 
van de totale populatie oplopen (Van 
Dobben, 1952). Er moet bovendien op
gemerkt wolden dat een vogel die niet 
broedt tweemaal in plaats van driemaal 
daags fourageert (De Boer, 1972) en 
daarmee dus voor een extra nutriënten-
aanvoer zorgt. Bovendien is geen reke
ning gehouden met nutriëntenbelasting 
door kadavers, veren en eieren en verlies 
aan guano tijdens de fourageervluchten. 
Deze laatste faktor zou tot 25% kunnen 
oplopen (e.g. Witteveen & Bos, 1980). 
Niettemin mag verwacht worden dat de 
guanobelasting in werkelijkheid hoger 
zal liggen dan deze schatting. 

Uit het onderzoek moge blijken 

een -

T* 

dat de aanwezigheid van de aalscholver
kolonie in het Naardermeer een meetba
re, niet te onderschatten invloed heeft 
op de eutrofiëring van het gebied. 
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Summary 
Guano-pollution of the Naardermeer by cor-
morants 
The guano production by a population of 
2660 paif of cormorants (Phalacrocorax carbo 
sinensü) in the wetland Naardermeer, The 
Netherlands, was estimated. The annual gu
ano production by the colony, including ju-
veniles, is 65835 kg dry weight. This results 
in a nutriëntcontribution of 66 kg total - P 
ha ~ ^ jr - ^ and 494 kg N ha ~ ^ jt ~ Mn the 
colony area of 20 ha. 
Guano runoff increased the nitrogen and 
phosphate concentrations in the surrounding 
water during the breeding season, hence pro-
bably increased the algal growth. The faecal 
pollution of E. colt was high in the surroun
ding water of the colony in July and absent 
in november. 
In July, when the number of birds reached a 
maximum density, obvious gradients in nu
triënt concentrations, algal growth potentials 
and faecal bacteria from sites near the colony 
to mote distant sites were measured. The gra

dients had disappeared in November after 
the breeding season. The importance of the 
conttibution of guano to the euttophfication 
of the Naardermeer is discussed. 

Literatuur 
Boer, H. de, 1972. De voedselbiologie van 
de Aalscholver. Rapport-Rijksinstituut voot 
Natuurbeheer, 75 pp. 
Burger, A. E., H. J. Lindeboom & A. J. Wil
liams, 1978. The mineral and energy contri-
butions of guano of selected species of birds 
to the Mation Island tetresttial ecosystem. S. 
Afr. J. Antarct. Res. 8: 59-70. 
Coomans de Ruiter, L., 1966. De aalschol
ver, Phalacrocorax carbo sinensis (Shaw & 
Nodder) als broedvogel in Nederland, in ver
gelijking met andere Westeuropese landen. 
Limosa 39: 187-212. 
Dam, H. van, 1973. Oecologisch onderzoek 
aan epiphytische diatomeeëngemeenschap-
pen in het Naatdermeer, speciaal in relatie 
tot de watervervuiling. Rapport-Rijksinsti
tuut voor Natuurbeheer, 157 pp. 
De Vries, F. J. R., M. Torenbeek & H. Hille-
brand, 1983. Bioassays with Stigeoclonium 
kutsz (Chlorophyceae) to identify nitrogen 
and phosphorous limitations. Aquatic Bota-
ny 17: 95-106. 
Dobben, W. H. van, 1952. The food of the 
cormorant in the Netherlands. Ardea 40: 
1-63. 

Jakob, A. & H. von Uexküll, 1958. Fertilizet 
use. Vetlagsgesellschaft füt Ackerbau mbH, 
Hannover, 491 p. 
Leentvaar, ?., 1958. Guanotrofie in het 
Naardermeer. De Levende Natuur 61: 
150-154. 
Leentveer, F., 1967. Observations in Guano-
trophic environments. RIVON-mededeling 
nr. 247, 48 pp. 
Leentvaar, F., 1976. Hydrobiologie van het 
Naardermeer. De noordelijke Vechtplassen: 
flora en fauna. In: Bakket, P. A. (ed.) Stich
ting Commissie voot de Vecht en het Ooste
lijk en Westelijk plassengebied, pp. 65-92. 
Stomps, Th. J., 1927. Het botanisch onder
zoek van het Naardermeer. Jaarb. Ver. Beh. 
Nat. Mon. 1923-1928. 
Teixeira, R. M., 1979- Adas van de Neder
landse broedvogels. Vereniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten in Nederland en 
Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Ne-
dedand. 431 pp. 
Witteveen & Bos, 1980. Waterbeheersing 
Naardermeer, bijlage 2, Rapport Witteveen 
& Bos, raadgevend ingenieursbureau, De
venter, 73 pp. 

W. D. Denneman & Drs. P. J. R. de Vries 
Biologisch Laboratorium der Vrije Univer
siteit 
Afdeling Biosystematiek 
De Boelelaan 1087 
1007 MC Amsterdam. 


