
Merkwaardige
vondst

Hans nam zijn vondst mee

naar huis en kwam tenslotte

bij enkele leden van de

Gooise Vogelwerkgroep terecht. Het geval leek ons interessant genoeg om er

serieus aandacht aan te besteden en we zochten contact met prof,dr.Voous,

ornitholoog, die het een merkwaardige vondst noemde. Hij wilde dit zeker nader

bekijken en belde ons een paar dagen later op.
* Het bleek een volwassen Aalscholver te zijn in zeer goede conditie. Een

mannetje. Stellig een broedvogel uit het Naardermeer. Het onderzoek wees uit’

dat de Snoekbaars als prooidier voor do vogel abnormaal groot was: 45 cm. Een

‘derde-jaars vis, die net één pond woog, on precies te zijn 525 gram. De sectie

bracht aan het licht, dat één borstvinstekel van de vis de slokdarm van de

vogel had opengescheurd en een deel van de stekel stak in het vlees van de

vogelkop, waardoor voor- of achberuit van de vis niet meer mogelijk bleek te zdji.

Prof.Voous verklaarde, een verhandeling erop te hebben nageslagen van

dr.W.H, van Bobben, die het voedsel van de Aalscholvers heeft bestudeerd (1952)
jen gevonden heeft, dat Snoekbaarzen voel door deze vogelt worden gevangen en de

gemiddelde grootte van de vissen rondom de 20 cm. ligt. D
.

Van Bobben stelde,

dat bij 34 cm de Snoekbaars voor de vogels een probleem zou kunnen worden en hij
achtte het nuttigen van Snoekbaarzen groter dan 56 cm uitgesloten. De foto

- in dit geval tekening - bewijst, dat zijn stelling juist is geweest. In de

maag van de vogel werd nog een halfverteerde Baars aangetroffen.

Oud-opzichter Schaap van het Naardermeer vertelde, dat Aalscholvers in ons

iland bepaald geen zeldzame vogels zijn en zij tot nu toe de tegenslagen, die de

Jmoderne tijd steeds weer voor vogels in petto heeft, goed ppvangen. Sinds het

| wegvallen van de visgronden rond Wanneperveen (drooglegging van Oostelijk Flevo-

land) en de ondergang van de Aalsekolrerkolonie aldaar, is de kolonie in het

Naardermeer vrijwel verdubbeld. Deze bevindt zich in zeer goede conditie, zodat

dit populatiegebied dan ook is uitgegroeid tot het belangrijkste broedgebied

voor geheel West Europa, Rede te meer, alles er aan te doen om deze unieke

vogelkolonie op peil te houden.

Schaap maakt zich echter wel zorgen. Want aantasting van de Markerwaard zal

zeker ernstige gevolgen hebben ten aanzien van het voortbestaan van deze

prachtige vogelkolonie van Europese allure.

K. ten Haken

Op vrijdag 14 april 1972 lag

lag in het grauwe water van

het Gooimeer nabij Naarden -

langs het kleine strandje bij
fort Ronduit -

een Phalacrooorax

carbo aangespeeld

op het zand, met

in zijn lange,

haakpuntlge sneb

een snoekbaars.

Mans Blessing,
een twaalfjarige jongen uit

Bussum, vond hem. Het was

nog vroeg in de morgen. Be

vogel was nog slap en fris,

zodat het dierendrama zich

diezelfde ochtend of de

avond daarvoor moet hebben

afgespeeld.

Aalscholver (Phalacrocorax carbo),

Tekening: E.P.Klomp,naar 'n foto van t.Haken.
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