De Canarisch Aasgier Neophron percnopterus majorensis
op Fuerteventura: het herstel van een unieke gierensoort
Thijs van Overveld
Gieren zijn ondanks hun bedreigde status nog steeds een van de minst bestudeerde
families binnen de roofvogels. Eigenlijk had ik zelf nooit gedacht dat gieren me zo
enorm zouden fascineren of dat ik überhaupt ooit bij gierenonderzoek betrokken zou
raken. Roofvogels hebben me altijd al geboeid, en vroeger heb ik met veel plezier
Sperwers geïnventariseerd, nog steeds één van mijn favoriete roofvogelsoorten.
Desondanks ben ik na mijn studie biologie in Groningen in het ´fundamentele´ mezenonderzoek terecht gekomen.
Na het afronden van mijn aio-schap aan de universiteit van Antwerpen wilde ik graag
weer iets met roofvogels doen. Tijdens een vakantietrip naar Noord-Spanje raakte
ik geïnteresseerd in de dynamiek rond artificiële voederplaatsen van gieren en Rode
Wouw, vooral omdat ik tijdens mijn onderzoek aan mezen veel met voedertafels en
gezenderde mezen bezig was. Na enig speurwerk op het internet heb ik onderzoekers
aangeschreven van het Estación Biológica de Doñana in Sevilla, en eens geïnformeerd
of ze interesse hadden om individuele verschillen in het gebruik van voederstations
te bestuderen. Dat vonden ze een goed idee, maar in Noord-Spanje zou het onderzoek lastig worden. Er was eventueel wel een geschikte populatie van Aasgier op
Fuerteventura... Ondanks een nieuwe carrière als tuinman (wat me ook prima beviel),
combineerde ik dit werk met het schrijven van een Europese Marie Curie beursaanvraag.
Mijn verbazing was groot toen ik in maart 2015 te horen kreeg dat ik via deze beurs
aan de slag kon binnen de gieren-onderzoeksgroep geleid door José Donazár. Deze
groep houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek en bescherming van alle
vier de gierensoorten in Spanje, waaronder dus ook de Aasgier. Zoals bekend gaat
het bijzonder slecht met de Aasgier en nemen de aantallen sterk af in zijn gehele verspreidingsgebied. Echter, op Fuerteventura heeft de soort zich redelijk goed hersteld,
dankzij een hele reeks beschermingsmaatregelen. Omdat het werk aan deze populatie
niet erg bekend is in Nederland, hier een kort overzicht.

Historie
De Canarische Aasgier Neophron percnopterus majorensis is een ondersoort die, in
tegenstelling tot de nominaatvorm op het vaste land van Spanje, iets groter, en vooral
zwaarder, is (c. 16%), en geen migratie vertoont (Donázar et al. 2002). Aangenomen
wordt dat de Aasgier ongeveer 2500 jaar geleden op de Canarische eilanden is gearriveerd, meest waarschijnlijk als gevolg van de toen recente kolonisatie door Berbers
uit Noord-Afrika, die met hun geïmporteerde geiten de gieren een belangrijke voedselbron verschaften (zoals ook vandaag de dag nog het geval is) (Agudo et al. 2010). De
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soort kwam vroeger algemeen voor op zowel de Canarische als Kaapverdische eilanden, maar zoals de meeste gieren wereldwijd, heeft er sterke afname plaatsgevonden
sinds het midden van vorige eeuw. Halfweg de jaren negentig was de soort zo goed als
verdwenen van de meeste eilanden in de Canarische archipel, met nog een twintigtal
overgebleven paartjes op Fuerteventura en enkele paartjes op Lanzarote. Deze afname
was te wijten aan een reeks factoren, zoals illegaal afschot, vergiftiging en algehele
menselijke drang tot hygiëne, maar vooral de opkomst van het massatoerisme is funest
geweest voor de soort. Dit heeft geleid tot het grotendeels verdwijnen van traditionele
veeteelt (behalve op Fuerteventura) en geschikt broedgebied. De toename in infrastructuur, en dan vooral de aanwezigheid van hoogspanningsmasten, werd één van de
belangrijkste oorzaken van mortaliteit (Donázar et al. 2002).

Monitoring
Sinds 1998 wordt de populatie intensief gemonitord en verblijven er elk jaar van eind
februari tot eind augustus één of twee veldwerkers op het eiland. Gedurende deze periode worden alle oude territoria gecontroleerd, de ´eigenaars´ geïdentificeerd (indien
mogelijk), en wordt er systematisch naar nieuwe territoria gezocht. Het broedstadium
en de leeftijden van de jongen worden veelal met telescoop bepaald, aangezien de nesten zich vaak op lastige plekken bevinden (richels en in holtes aan kliffen), maar ook
om verstoring te vermijden. Elk jaar worden vrijwel alle jongen geringd (op twee of
drie nesten na), en vindt er een vangsessie plaats om adulte vogels te vangen door middel van kanonnetten (Foto 1, vaste vanger is Manuel de la Riva). Dit gaat redelijk vlot
en meestal lukt het om een 40-tal vogels te vangen binnen een of soms twee weken.
De vangsessies zijn van belang om oude niet-geringde adulte vogels te vangen. Door
de extreme weercondities (warm, winderig en zoute lucht) verliezen vogels soms hun
plastic ring (met individuele codes), en soms ook zelfs hun metale ring, een probleem
dat nu gedeeltelijk opgelost wordt door het gebruik van metalen lipringen die worden
gesloten met behulp van een pin. Na vangst worden naast metingen aan morfologie,
ook bloedmonsters genomen voor DNA-analyses en voor de bepaling van concentraties lood, antibiotica en caroteen. Ook worden monsters uit de cloaca en trachea
genomen om eventuele bacteriële infecties te meten. Dit veldwerk over de afgelopen
20 jaar heeft er toe geleid dat momenteel meer dan 85% van de vogels individueel
herkenbaar zijn. Dat alles maakt deze gierenpopulatie tot een der best onderzochte ter
wereld (Foto 2).
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1. Vangst van Aasgieren op Fuerteventura met behulp van een kanonnet. De vogel op
grond is voorzien van een Uva-bits GPS-tracker. Eyptian Vultures captured with a cannon
a data-logger carrying bird in front.

Foto 2. Adulte vrouwtje aasgier (>7 jaar) gevangen op 13 juni 2013 (Foto: Manuel de la Riva).
Adult female Egyptian Vulture (>7 years old), captured on 13 June 2013.

Foto 2. Adulte vrouwtje aasgier (>7 jaar) gevangen op 13 juni 2013 (Foto: Manuel de la Riva).
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Besmetting met Salmonella is vaak het gevolg van het consumeren van karkassen afkomstig uit de intensieve veehouderij. De Aasgieren vertonen ook een lagere
immuunrespons, mogelijk als gevolg van een hoge blootstelling aan lood (door
middel van de consumptie van hagel in wild achtergelaten door jagers) (Gangoso
et al. 2009), een lage genetische variabiliteit (Agudo et al. 2011), en eventueel ook
door hoge antibiotica-concentraties in geiten. De genetische variabiliteit bevindt zich
schijnbaar nog boven een problematische grenswaarde (Agudo et al. 2011), al is de
uitwisseling van genen met het vasteland zeer beperkt. Momenteel leeft er een vrouwtje op het eiland van het vasteland (geringd als 035), toevallig een heel merkwaardig
beest. Ze is tot broeden overgegaan op 13-jarige leeftijd in 2010, en tot dusver vormt
ze altijd trio’s, met inmiddels vier verschillende alfa-mannetjes, vijf verschillende
bèta-vrouwtjes en, in één jaar, een extra mannetje. Inmiddels is ze 21 jaar en heeft ze
nog nooit jongen grootgebracht.
Naast deze fysiologische problemen, waarvan de exacte effecten op overleving of
reproductie overigens nog niet bekend zijn, is de productiviteit van de populatie
veruit het laagste in de westelijke Palearctis. Gemiddeld brengt slechts 40% van de
paartjes een jong groot (nesten met twee jongen zijn ongebruikelijk) (Figuur 1). Ter
vergelijking, zelfs in gebieden waar de soort snel achteruit gaat, zoals Andalusië, is
het vaak zo dat indien paartjes tot broeden overgaan dit meestal met succes is (J.A.
Donázar, persoonlijk commentaar). Er is weinig bekend over de oorzaak van het lage
reproductieve succes op Fuerteventura. Het beperkte voedselaanbod speelt mogelijk
een rol aangezien in sommige jaren het broedsucces kan toenemen tot 60% (zie Figuur
1), vaak in jaren met hevige regenval of extreme droogte, wat in beide gevallen tot een
toename van voedsel kan leiden. Echter, zelfs in dit soort ‘goede’ jaren is het reproductief succes nog steeds bijzonder laag, en mogelijk spelen inteelt-effecten een rol of
de eerder genoemde bacteriële infecties. Een belangrijk doel in de toekomst is om hier
meer zicht op te krijgen door gebruikmaking van cameravallen om het uitkomstsucces van eieren te bepalen, alsook om predatie door Raven Corvus corax in kaart te
brengen.

Onderzoek
Effecten van voederstations op het foerageergedrag van de Aasgier
Voederstation zijn tegenwoordig een populair middel om het gebrek aan natuurlijk
beschikbare karkassen te compenseren en zodoende gierenpopulaties te ‘ondersteunen’. Er is veel geschreven over de mogelijke positieve en vooral negatieve effecten
van dit soort bijvoederpraktijken (Cortés-Avizanda et al. 2016). Vooral de toename in
voorspelbaarheid van voedsel wordt vaak gezien als problematisch, zeker voor een
diersoort als gieren die juist gespecialiseerd zijn in het vinden onvoorspelbaar voedsel.
Vaak wordt gevreesd voor afhankelijkheid van voederstations. Het is bekend dat voederplekken invloed kunnen hebben op de manier waarop gieren foerageren. De Vale
Gier Gyps fulvus zoekt bijvoorbeeld specifiek naar voederstations, maar vooral bij
slecht weer en indien er minder eten is; bij die soort lijkt er dus een mate van flexibiliteit of autonomie in foerageergedrag te zijn (Monsarrat et al. 2013). In de Lammergier
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Gypaetus barbatus in de Spaanse Pyreneeën is aangetoond dat voederstations een
positief effect hebben op de overleving van met name jonge vogels (Oro et al. 2008).
Maar tegelijkertijd kunnen voederstations ook de territoriumkwaliteit van lokale
broedpaartjes negatief beïnvloeden, waarschijnlijk door een toename in conflicten met
vogels die zich verzamelen op de voederplekken en door de frequente overschrijding
van territoriumgrenzen (Carrete et al. 2006). Mogelijk verklaren voederstations ook
het beperkte zwerfgedrag van de Lammergier in de Pyreneeën, al zijn deze effecten
vooralsnog niet heel duidelijk (Margalida et al. 2013), onder andere omdat vogels in
Andalusië zich wel normaal bewegen en ook hier voederstations aanwezig zijn.
Er is tot op heden weinig bekend over mogelijke individuele verschillen in het gebruik
van voederstations. Doordat het voedsel zo ´gemakkelijk´ beschikbaar is, trekt dit
veel gieren aan en neemt de competitie om voedsel dus toe. Het zijn daarom niet
noodzakelijkerwijs de zwakke vogels die worden geholpen, maar mogelijk vooral
dominante vogels. Om deze effecten te bestuderen heb ik gebruik gemaakt van GPSgegevens beschikbaar van 45 vogels uitgerust met GPS-loggers (Uva-Bits en E-obs).
Door het zonnige weer op Fuerteventura genereren deze trackers bijna non-stop
data. Zo was het mogelijk om gedurende een volledig jaar per maand (gebaseerd op
dagelijkse gegevens) te berekenen hoeveel uur de gieren doorbrengen op de twee voederstations, op de vuilnisbelt en/of bij de boerderijen (waar boeren soms dode geiten
dumpen). Daarnaast kon ook worden berekend hoeveel uur ze besteden aan vliegen en
wat de grootte van hun maandelijkse verspreidingsgebied is. Om de dominantiestatus
te bepalen heb ik de gieren honderden uren vanuit een hut geobserveerd en genoteerd
welke gier een andere gier wegduwt bij het eten (dat voornamelijk uit een stevige
portie varkenskoppen bestaat). De verschillen in dominantie zijn vaak subtiel. Soms
worden subdominanten gewoon even weggeduwd, maar soms krijgen ze ook letterlijk
een schop of een poot op de rug. Een bijzonder grappig tafereel om te zien.
De sociale hiërarchie van de populatie is gestructureerd volgens leeftijd en geslacht,
waarbij de vrouwtjes dominant zijn over mannetjes (vrouwtjes zijn iets groter) en territoriale vogels dominant zijn over niet-territoriale vogels. Dominantie neemt ook toe
met leeftijd. Het blijkt dat vrouwtjes meer gebruik maken van de voederstations dan
mannetjes die op hun beurt meer bij boerderijen te vinden waren, al bleek dat jonge
vogels ook vaker te vinden waren op de voederstations (onafhankelijk van geslacht).
Het gebruik van de verschillende voedselbronnen bleek echter complex, en varieerde
afhankelijk van status binnen mannen en vrouwen. Subdominante vrouwtjes broeden
verder weg van de voederplaats en maken zodoende meer gebruik van afval rond boerderijen als voedselbron, terwijl er geen relatie was in mannetjes tussen afstand van het
territorium tot de voederplaats en sociale status. Dominante mannetjes op hun beurt
verblijven het hele jaar door in hun territorium en maken vooral gebruik van wat boerderijen te bieden hebben. Eén van de belangrijkste bevindingen van ons onderzoek is
dat de onderliggende sociale mechanismen die het gebruik van voedselbronnen verklaren complexer en subtieler zijn dan aanvankelijk werd gedacht.
Sociaal gedrag
Door deze sterke effecten van sociale status op het foerageergedrag en ook door vele
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Foto 3. Vrouwtje 2X2 (7 jaar oud) poetst man 28N (9 jaar oud). Beide vogels zijn gepaard met
een andere partner. Bij dit soort poetsgedrag (buiten de context van een paarband) is het vaak
slechts een vogel die de ander onderhoudt. Dit specifieke vrouwtje neemt graag modderbaden
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another. Female 2X2 is known to often take mud baths (up to four times a day) and is coloured
reddish throughout the year. Photo taken on 23 June 2017.
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gynie is echter heel bijzonder, en voor zover bekend, is Fuerteventura momenteel
de enige plek ter wereld waar dit soort trio’s op regelmatige basis worden gevormd
(zowel binnen de Aasgier alsook in andere giersoorten). We sluiten niet uit dat dit een
‘normale’ strategie is die vroeger bij hoge dichtheden vaker voorkwam. Het kan ook
een specifieke aanpassing zijn aan de moeilijke voedselomstandigheden op het eiland.
Het zou daarom interessant zijn om te weten in welke mate, en wat voor type trio’s,
Aasgieren vormen op Socotra (Yemen), waar zich momenteel de grootste populatie
van Aasgieren bevindt (Porter & Suleiman 2012). Spijtig genoeg niet de meest ideale
plek momenteel om onderzoek te doen. Interessant aan de trio’s is dat in sommige
gevallen deze coalities al meer dan acht jaar duren. Momenteel proberen we te achterhalen waarom aasgieren trio’s vormen. Het lijkt voornamelijk een strategie te zijn
om een goed territorium te bemachtigen. De eigenaars van deze territoria halen er een
voordeel uit omdat de extra vogel meehelpt en daardoor het reproductief succes verbetert. Dit is overigens alleen het geval bij polygynie. Bij polyandrie zien we eerder een
omgekeerd patroon, waarschijnlijk door de hevige competitie tussen de mannetjes om
met het vrouwtje te kunnen paren.
Om terug te komen op het poetsgedrag, het is bekend dat binnen trio’s van de
Lammergier de mannetjes elkaar ook poetsen en met elkaar copuleren (Bertran &
Margalida 2003). Soms copuleren ook vrouwtjes met mannetjes (Bertran & Margalida
2006), waarschijnlijk om de seksuele spanning te verlagen en zodoende de onderlinge
samenwerking te verbeteren. Dit laatste lijk te worden bevestigd door de observatie
dat in gevestigde trio’s de frequentie van homoseksuele interacties toeneemt en agressieve conflicten afnemen (Bertran et al. 2009). Bij de Aasgier zijn dit type interacties
nog niet waargenomen, al is er een twijfelgeval bij een trio waarvan we niet met zekerheid weten of er zich een extra mannetje of vrouwtje heeft aangesloten. Eenmaal is
waargenomen dat het (geringde) mannetje copuleerde met dit onbekende beest, dat
eruit ziet als een man (qua hoeveelheid geel op de kop, ontbreken van zwarte vlek op
geel gezicht, en geen rode aarde op vleugeldekveren), maar duidelijk een groot beest
is, wat eerder wijst op een vrouwtje.
Bovenstaande voorbeelden laten zien dat Lammergieren en Aasgieren op een bijzonder interessante manier met elkaar communiceren. We sluiten daarom niet uit dat
in het geval van de Aasgier, die een meer sociaal leven leidt dan de Lammergier, de
niet-gepaarde beesten elkaar onderling poetsen om speciale relaties onderhouden.
Maar of dit echt zo is, en wat de eventuele functie van deze relaties zouden kunnen
zijn, is vooralsnog onbekend. Het kan overigens ook zijn dat onbekende vogels elkaar
poetsen om meer simpele, hygiënische redenen. Aasgieren zijn echter speciale beesten, die qua sociale kennis niet lijken onder te doen voor kraaiachtigen. Eenmaal heb
ik een vrouwtje een stuk vlees zien geven aan een mannetje ver buiten de broedtijd,
wat suggereert dat ze elkaar cadeaus geven. Tijdens het observeren van een trio, waar
de mannetjes hevig in conflict waren over het vrouwtje, probeerde het bèta-mannetje
indruk te maken op het vrouwtje door het aanbieden van nestmateriaal (Foto 5), of gaf
hij haar een stuk vlees om vervolgens een poging te wagen om met haar te copuleren
(overigens niet gelukt…). Het alfa-mannetje van zijn kant hielp het vrouwtje door
andere vogels weg te pikken op het voederstation tijdens het eten. In een ander geval
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indruk te maken op het vrouwtje. Het aanbieden van een cadeau, zoals een stuk vlees,
om er iets voor terug te krijgen (een copulatie), of het geven van sociale
ondersteuning zijn typisch gedragingen die vooral bekend zijn bij hoog- cognitieve
soorten zoals kraaiachtigen, maar ook primaten (zie Emery & Clayton 2004, Emery
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terug te krijgen (een copulatie), of het geven van sociale ondersteuning zijn typisch
gedragingen die vooral bekend zijn bij hoog- cognitieve soorten zoals kraaiachtigen,
maar ook primaten (zie Emery & Clayton 2004, Emery et al. 2007 voor interessante
literatuur over dit onderwerp in kraaiachtigen).

Foto 5. Polyandrie, waarbij het bètamannetje (rechts) probeert indruk te maken op het vrouwtje (midden), terwijl het alfa-mannetje toekijkt. 24 februari 2016 (Foto: Thijs van Overveld).
Foto 5. Polyandrie,
bètamannetje
(rechts)
indruk the
te maken
op het vrouwtje
Polyandrous waarbij
Egyptian het
Vultures,
with bèta-male
(right)probeert
trying to impress
female (centre),
the alpha-male
is the observer.
24 February
(midden), whilst
terwijl
het alfa-mannetje
toekijkt.
24 2016.
februari 2016 (Foto: Thijs van Overveld).

Polyandrous Egyptian Vultures, with bèta-male (right) trying to impress the female (centre), whilst
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De respons van de gieren was fascinerend. Blijkbaar gaan ze doelbewust te werk om
rood te worden, of toch althans om zich in te smeren met modder (van Overveld et al.
2017). Typerend tijdens dit modderbaden is dat ze een voor een de zijkant van hun
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Foto 7. Badderende Aasgier in waterbak op voederstation. Typisch tijdens het badderen is dat
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Overveld). Bathing Egyptian Vulture, pushing wings and breast into the water, 20 June 2018.
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Dit kan allemaal gedeeltelijk waar zijn, en alle Aasgieren vertonen in meer of mindere
mate een rode kleur, maar de individuele verschillen zijn soms erg groot. Tijdens mijn
experimenten blijkt vaak dat sommige vrijwel witte Aasgieren wel eens naar de rode
modder kijken, maar verder niet veel interesse tonen, wat vreemd is indien rode modder een belangrijk beschermingsmiddel zou zijn. In de Lammergier is gesuggereerd
dat het vooral een manier is om de dominantiestatus te benadrukken (Negro et al.
1999), echter bij de Aasgier lijkt dit niet zo te zijn. Bovendien, rode modder is niet
echt schaars op Fuerteventura, en voor een specialist die kleine stukjes aas kan ontdekken vanaf grote afstand, zou het niet moeilijk moeten zijn om deze plekken te vinden.
Voorlopig gaan we ervan uit dat de Aasgier zich in de meeste gevallen vrij gemakkelijk rood kan maken, en dat het een bewuste keuze is om dit meer of minder regelmatig
of juist helemaal niet te doen.
Inmiddels heb ik het gedrag uitgebreid kunnen observeren bij een behoorlijk aantal
verschillende individuen, en me het hoofd gebroken over de mogelijke functie(s). Het
is moeilijk om er een vinger op te leggen. In de eerste plaats is het niet eenvoudig het
gedrag te observeren en het is absoluut noodzakelijk dat ze volledig op hun gemak
zijn. De minste verstoring door harde wind, een Raaf die aan hun staart trekt of een
voorbij lopende geit kan de gieren uit hun concentratie halen. Bovendien, de respons
op de rode modder kan enorm variëren, de ene dag is er totaal geen interesse en de
andere dag stappen er vijf beesten direct de modder in. Net als je denkt dat het is
gelinkt aan warm weer, en ze het doen ter afkoeling, dan ontbreekt een respons op
de meest hete dagen. Sommige vogels springen direct in de bak, soms wel vier keer
op een dag, terwijl andere individuen soms tien/vijftien minuten naar de rode modder
staren, even in de modder krabben met hun poten om vervolgens te gaan drinken in
de dichtstbijzijnde waterbak. Weer andere beesten kunnen langdurig met hun poten
in de modder krabben, waarbij ze vaak van dichtbij de modder bekijken, net alsof ze
iets specifieks zoeken. Andere beesten lopen direct door. Het komend jaar word ik
gedeeltelijk gesponsord door National Geographic Society om dit gedrag verder te
bestuderen, waarbij ik me vooral zal richten op de individuele variatie in het nemen
van modderbaden. Een interessante piste zou kunnen zijn dat sommige vogels hun
veren extra rood maken om de aandacht van andere vogels te trekken, bijvoorbeeld
tijdens de paartijd om indruk te maken op een vrouwtje of mannetje, of om te laten
zien dat ze wel in zijn voor een trio. Een van mijn favoriete hypotheses is dat sommige
gieren het misschien gewoon esthetisch mooi vinden, maar dat er verder geen adaptief
voordeel aan vast zit.

Toekomst
Aasgieren zijn buitengewoon fascinerende vogels. Naast het gebruik van stenen om
eieren te openen (Lawick-Goodall & van Lawick 1966, zie ook Barcell et al. 2015)
en het consumeren van keutels van hoefdieren (vroeger vooral ook van de mens, zie
bijvoorbeeld Gangoso et al. 2013) vanwege de hoge concentratie caroteen die hun
gezicht geel kleurt (Negro et al. 2002), nemen ze graag modderbaden, gebruiken ze
objecten om indruk te maken tijdens de paartijd, vormen ze trio’s en poetsen ze elkaar
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veelvuldig tijdens het vormen van paartjes. En wie weet wat deze gieren nog te verbergen hebben.
Het is een fantastisch gegeven dat deze unieke vogel zich goed lijkt te herstellen op
Fuerteventura. De soort heeft het echter moeilijk op de meeste andere plekken ter
wereld en ondanks de positieve respons op de meeste beschermingsmaatregelen, ziet
de toekomst van de Aasgier op de Canarische eilanden er niet per se rooskleurig uit.
Kleinschalige geitenboeren verdwijnen in rap tempo; ze worden vaak opgeslokt door
grootschalige geïndustrialiseerde bedrijven, welke hun dode geiten laten ophalen door
afvalverwerkingsbedrijven. Het massatoerisme treft ook steeds meer de oostelijke
Canarische eilanden. Zeker nu de economie aantrekt, valt te verwachten dat er weer
menig projectontwikkelaar zal opstaan voor de bouw van nieuwe hotelcomplexen (dit
terwijl de meeste vakantieparken leegstaan buiten de piekmomenten, maar dit terzijde). Daarnaast bestaan er plannen voor grootschalige windmolenparken en wordt het
wegennetwerk steeds verder uitgebreid. De gieren zullen steeds meer afhankelijk worden van voederstations, een trend die onvermijdelijk lijkt, niet alleen voor de Aasgier
op Fuerteventura, maar wereldwijd. Persoonlijk heb ik niet direct een probleem met
voederstations (indien niet te grootschalig). Ik zie ze liever karkassen consumeren bij
boerderijen of in het ‘wild’, maar een andere keuze is er vaak niet en uiteindelijk valt
te verwachten dat voederstations geïntegreerd worden als onderdeel van een nieuwe
leefomgeving en zelfs kunnen fungeren als sociale ontmoetingsplek. Met andere
woorden, een gier zal zich blijven aanpassen aan de mens zoals die dat altijd heeft
gedaan (Moleón et al. 2014). Gelukkig verliest een dier niet zomaar zijn autonome
levensstijl. Meer problematisch is de gedachte dat voederstations het volledige dieet
van gieren compenseren. Daarom moet het verdwijnen van natuurlijk habitat tegengegaan worden, zo ook het gebruik van allerhande gifsoorten, inclusief lood. Aasgieren
eten vooral veel kleine prooien, zoals konijnen, hagedissen en duiven, maar tot dusver
is weinig aandacht besteed aan het belang van deze component in hun dieet.
Het verdwijnen van gierenpopulaties staat symbool voor de enorme verandering tussen mens en natuur (Moleón et al. 2014). Tijdens mijn observaties vanuit de schuilhut
op Fuerteventura heb ik regelmatig nog gedacht aan de periode dat ik als tuinman aan
de slag was. De voorkeur van de meeste mensen is er één voor een zo clean mogelijke
tuin: een perkje met aangeharkte grond zonder een sprietje onkruid, omgeven door
een kaarsrechte haag. Met een speciale voederplek of vogelhuisje, dat dan weer wel...
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Summary
Overveld T. van 2018. The Egyptian Vulture Neophron percnopterus majorensis
on Fuerteventura: studying a unique vulture. De Takkeling 26: 129-145.
This paper describes a study into the life of a small Egyptian Vulture population on
Fuerteventura, including conservation measures, population trend, temporal and spatial distribution (using dataloggers), use of feeding stations, polygyny and polyandry,
within- and between-pair social behaviour and mud-bathing.
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