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Van maart t/m augustus 1970 werd

voor het Rijksinstituut voor Na-

tuurbeheer te Leersum een onderzoek

uitgevoerd naar de voedselbiologie
van de Aalscholvers van de kolonie

in het Naardermeer. Dit gebeurde
naar aanleiding van de vrees dat

In 1972 ontving de subgroep Zuide-

lijk Flevoland een zeer uitgebreid

verslag van een onderzoek naar het

voedsel en de fourageerterreinen
van de Aalscholvers van het Naar-

dermeer. Dit onderzoek betrof een

doctoraal studie van de heer De

Boer uit Groningen. De subgroep le-

verde voor dit onderzoek een aantal

waarnemingen die hierin verwerkt

konden worden, waarmee maar weer de

waarde van onze tellingen duidelijk
wordt. Het hierna volgende verslag
is een samenvatting van het onder-

zoek. Wilt U naar aanleiding daar-

van er meer over lezen, dan kunt U

het gehele verslag in onze biblio-

theek vinden.
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deze kolonie nadelige invloeden

zou ondervinden van de toekomstige

inpoldering van de Markerwaard. De

volgende aspekten van de voedsel-

biologie werden onderzocht:

1. het dagritme,
2. de fourageerplaatsen,
3. het voedsel.

1. Het dagritme.

Even voor zonsopgang vindt een mas-

saal uitvliegen plaats van vogels
die gaan fourageren. Na deze piek
neemt het aantal uitvliegende Aal-

scholvers/tijdseenheid tot zonson-

dergang geleidelijk af tot nul. Het

terugvliegen komt meestal ca. \ uur

na het eerste uitvliegen op gang en

bereikt een tot die 1-3 uur na de

uitvliegpiek ligt. Daarna neemt ook

de terugtrek af tot nul, evenwel

met een opleving aan het einde van

de dag,

Vermoedèlijk worden per ouderpaar
gemiddeld drie fourageervluchtejï

per dag gemaakt. De niet broedende

vogels fourageren waarschijnlijk
twee keer per dag.
Het dagritme wordt in verband ge-
bracht met de situatie in de kolo-

nie (voornamelijk met de voedselbe-

hoefte van de jongen.

2.Defourageerpl aatsen.

De voedseltrek verloopt volgens
drie routes; de Noordroute, van de

kolonie naar het IJsselmeer; de Oost-

route, van de kolonie naar het Gooi-

meer (en de verdere randmeren); de

Zuidwestroute, van de kolonie naar
het plassengebied van de Vecht. Op
de Noordroute wordt 87-96% van de

fourageervluchten gemaakt, op de
Oostroute 4-12%, op de Zuidwestrou-
te 0,5-1,5%.
Het IJsselmeer is het belangrijkste
fourageergebied. Van de vogels die

°P het IJsselmeer fourageerden vis-
te eind juni in de vroege ochtend
ca. 17% in het gebied van de toe-

komstige Markerwaard, half juli was

dat ca. 495.

Uit de gegevens blijkt (samen met

gegevens uit vroeger jaren) dat la-

ter in het seizoen meer vogels ver-

der van de kolonie fourageren. Dit

laatste blijkt ook op de randmeren

van Zuidelijk Flevoland het geval
te zijn.

3.Het voedsel.

Het belangrijkste voedsel, wat aan-

tallen aangevoerde vissen betreft,
wordt gevormd door Pos (54%), ge-

volgd door Aal (23,55).
Wat het aangevoerde gewicht aan vis

betreft is Brasem de belangrijkste
prooisoort (34%), gevolgd door Aal

(19%) en Snoekbaars (17%). Het

bleek dat Aalscholvers een (smaak?)
voorkeur hebben Voor Aal.

In do diskussie wordt aandacht be-

steed aan de achteruitgang van de

kolonie bij V/anneperveen. Verder

wordt een aantal gevaren besproken
die voor de aalscholverkolonie van

het Naardermeer bestaan.

Eindkonklusie.

De inpoldering van de Markerwaard

za.l, samen met de reeds drooggeval-
len polder Zuidelijk Flevoland, het

aantal Aalscholvers in het Naarder-

meer sterk doen afnemen.

Of het voortbestaan van de kolonie
wordt bedreigd valt te betwijfelen,
De situatie na de drooglegging van

de Markerwaard lijkt gunstiger te

zijn dan bij Wanneperveen na do

drooglegging van de Noordoostpolder
en Oostelijk Flevoland. Er zal bij
het ITaardermeer een groter opper-
vlak aan viswater overblijven dan

bij Wanneperveen.
De voorspelde achteruitgang kan

ernstiger worden door een aantal
secudaire effekten van de inpolde-
ring (zandwinning, toenemende ver-

vuiling van het viswater) en enke-
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Ie andere dreigende gevaren (een

geplande hoogspanningsleiding, ver-

giftiging).

In verband met de kwetsbare positie

van de Aalscholvers in Nederland

wordt gepleit tegen de inpoldering

van de Markerwaard. Daarnaast zal

kunstmatige vestiging van enkele

nieuwe kolonies de positie van de

Aalscholvers in Nederland kunnen

verbeteren.
H. de Boer

(Overgenomen met toestemming van

het Rijksinstituut voor Natuurbe-

heer. )
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