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Aalscholvers zijn visetende vogels die, hoewel hun naam
anders doet vermoeden, niet alleen aal eten. In werkelijkheid eten aalscholvers zelfs nauwelijks aal en is hun
menu erg gevarieerd. Ronnie Veldkamp, ecoloog en aalscholverdeskundige van het eerste uur, onderzocht het
voedsel van vogels uit de oudste aalscholverkolonie van
Nederland. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen
van de invloed van deze vogels op de visstand.

Wie de aalscholverkolonie Wanneperveen betreedt, wordt
door de vis- en vogelmestlucht letterlijk met de neus op
het feit gedrukt dat deze vogels viseters zijn. In de broedtijd braakt een klein deel van de aanwezige vogels in reactie
op de verstoring van de onderzoeker de maaginhoud uit.
Deze bestaat vaak uit deels verteerde vis die meestal nog
goed herkenbaar en meetbaar is. Wordt de kolonie direct
nadat grote groepen vogels zijn teruggekeerd van de foerageergebieden betreden, dan spugen de vogels vaak onverteerde vissen uit. Al ruim 25 jaar verricht ik onderzoek naar
aalscholvers uit de kolonie Wanneperveen. Deze kolonie
bevindt zich in het in Noordwest-Overijssel gelegen laagveenmoeras De Wieden. Eind jaren tachtig is begonnen met
het systematisch verzamelen van deze uitgebraakte vissen.
Daarmee werd een goed beeld verkregen van het voedsel
dat de vogels in de broedtijd nuttigen. Zo werd bijvoorbeeld

duidelijk dat brasem vaak een belangrijke prooisoort is
en, anders dan in de literatuur wordt vermeld, blijken de
vogels in staat om behoorlijk forse exemplaren naar binnen
te werken, tot ongeveer 32 centimeter vorklengte toe.(1)
Voedselonderzoek met braakballen
Hoewel je aan de hand van uitgebraakte vis een goed beeld
kunt krijgen van de voedselkeuze in de broedtijd, kan het
menu van de aalscholver beter worden bepaald aan de hand
van braakballen.(2, 3) Deze bestaan uit het maagslijmvlies dat
iedere dag loslaat met daarin verpakt allerlei visresten. Buiten het broedseizoen produceren veel vogels waarschijnlijk
iedere dag een braakbal. Het vermoeden bestaat dat een ’s
morgens geproduceerde braakbal resten van de vis die de
dag daarvoor werd gegeten bevat. In de braakballen kunnen de gehoorsteentjes (otolieten) van de gegeten vis wor-
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den teruggevonden. Otolieten zijn onderdeel van het evenwichtsorgaan van de vis. Iedere vis heeft er minstens twee.
Het aardige is dat otolieten relatief slecht verteerbaar zijn.
Bovendien zijn deze gehoorsteentjes specifiek van vorm en
groeien ze mee met de vis. Door de gevonden otolieten te
tellen en te meten is de gegeten vis niet alleen op naam
te brengen maar ook op lengte en gewicht. Er is echter
één maar: de otolieten van de
meeste karperachtigen lijken
sterk op elkaar en door aantasting van het maagzuur van de
aalscholvers zijn ze moeilijk
of zelfs niet uit elkaar te houden. Er kan echter ook een
ander orgaan worden gebruikt,
namelijk kauwplaatjes. Die
zijn van een slecht verteerbaar
hoornachtig materiaal. Kauwplaatjes dienen als een soort
aambeeldjes waarop voedsel met de keeltanden wordt vermalen en blijken tamelijk ongevoelig voor de verteringssappen van de aalscholver. Bovendien zijn ze zeer verschillend van vorm en grootte en net als otolieten groeien ze
met de vis mee. De gegeten witvis kan daarom grotendeels
worden gekwantificeerd aan de hand van kauwplaatjes.(4) Aangezien het een ongepaard orgaan is, staat iedere
gevonden kauwplaat voor één gegeten karperachtige. Bij
het onderzoek naar het voedsel van de aalscholvers van
Wanneperveen is uitsluitend gebruik gemaakt van ‘dagverse’ braakballen.

kermeer en Noordwest-Overijssel.(5,6) Voor een goed beeld
is het raadzaam om ook buiten de broedtijd monsters te
nemen. De voedselkeus van de vogels kan namelijk van dag
tot dag sterk variëren, hoogstwaarschijnlijk omdat het aanbod van vis van plaats tot plaats sterk kan wisselen.
De aalscholvers van Wanneperveen weten bijvoorbeeld
zeer handig in te springen op het paaien van blankvoorn.
Er bevinden zich belangrijke
paaiplaatsen in het Zwarte
Meer. De paai vindt eind april,
begin mei plaats. In die weken
trekken de vogels massaal naar
het Zwarte Meer en komen
dan vaak thuis met forse, zeer
dikke blankvoorns vol met
kuit. Omdat veel vogels al zeer
vroeg in het seizoen met broeden beginnen, hebben ze op het moment van de paai grote
jongen op de nesten zitten. De voedselbehoefte is derhalve
op dat moment maximaal. Waarschijnlijk is het relatief
hoge broedsucces in de kolonie te verklaren uit het feit dat
de maximale voedselbehoefte samenvalt met de paai van
blankvoorn, de voornaamste prooivis van de aalscholvers
van Wanneperveen.(6)

Het lijkt er op dat de
aalscholvers werken
als aanjagers
van de visproductie

Paaiende blankvoorns
In de jaren 1991-1995 is uit ruim 3.400 braakballen een
grote dataset visgegevens opgebouwd. Deze gegevens zijn
ondermeer gebruikt voor onderzoek naar het effect van aalscholvers op de beroepsvisserij in het IJsselmeer, het Mar-

Uitslapen geblazen
Veel onderzoek naar het voedsel van aalscholver in Nederland richtte zich uitsluitend of in sterke mate op de broedtijd.(2,7,8) Daar zit natuurlijk wel enige logica in want dat is
de periode dat het er voor de vogels op aan komt. Doordat
veel vogels jongen moeten voeden is de aanvoer van vis dan
maximaal.
Opvallend is het feit dat de kolonie van Wanneperveen
na de broedtijd niet wordt verlaten. In de broedtijd wordt
een grote hoeveelheid vis aan de foerageergebieden ont-
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Tabel 1: lengte en gewicht gegeten vissen

Tabel 2: aantallen gegeten vissoorten

trokken. De koek zou dan toch wel eens op moeten raken.
Maar in de maanden juli en augustus blijven toch veel
vogels in de kolonie pleisteren en slapen. In deze maanden
zijn de vogels in de rui. Het aantal pleisterende vogels is in
de zomer en nazomer in Wanneperveen tamelijk groot.
In 2007 ging het in ieder geval om meer dan 1.000 exemplaren. Wat opviel was dat de vogels in de zomermaanden
s’ochtends geen enkele haast vertoonden om te gaan vissen. Wanneer om een uur of tien in de ochtend de kolonie
werd bezocht, bleken vrijwel alle vogels nog op ‘stok’ te
zitten, sommigen nog diep in slaap. Wanneer de vogels
uiteindelijk vertrokken om te gaan foerageren waren ze
opvallend snel, soms binnen anderhalf uur, weer terug op
de roestplaats. Kennelijk wisten de vogels in korte tijd hun
voedsel te verzamelen. Dat is des te opmerkelijker omdat
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de vogels zich in de zomer van 2007 specifiek op (zeer)
kleine vis richtten.
Aantallen en soorten gegeten vis
Tabellen 1 en 2 geven enige illustratieve getallen omtrent
samenstelling van het dagrantsoen in de maand augustus
2007. Twee zaken vallen vooral op: het gemiddelde visgewicht per braakbal is laag maar het aantal gegeten vissen is
ongehoord hoog. Dit komt doordat de vogels veel visbroed
tot zich bleken te nemen.
Enorme aantallen kleine vis
Uit de analyse van de braakballen blijkt dat er enorme aantallen kleine baarsjes, posjes en blankvoorntjes worden gegeten. Het gaat voornamelijk om 0+ vis. Soms waren de gegeten
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visjes zo klein dat het niet mogelijk was er een lengte
of gewicht aan toe te kennen. Dit verklaart de ‘0 % ’
in de tabel. Ondanks het feit dat er enorm veel kleine
baarsachtigen werden gegeten, bleek blankvoorn op
gewichtsbasis toch de belangrijkste prooi. Dit kan verklaard worden doordat van deze soort ook nog regelmatig grotere exemplaren werden geconsumeerd.
Opmerkelijk is dat de vogels van Wanneperveen
regelmatig Amerikaanse rivierkreeft blijken te eten.
Omdat kreeften vaak in zijn geheel worden verteerd,
is het (nog) niet mogelijk gebleken de consumptie van
kreeften op gewichtsbasis te kwantificeren.
Conclusie
Aalscholvers zijn door hun talrijkheid en het feit
dat ze zeer efficiënt sociaal kunnen vissen, belangrijke spelers geworden in het ecosysteem van onze
zoete wateren.(9) Uit het onderzoek blijkt dat het
uitzonderlijk efficiënte viseters zijn die ook zeer
kleine vis als prooi kunnen bemachtigen. Wanneer
er in een bepaalde periode voldoende visbroed binnen vliegbereik aanwezig is, profiteren ze daar
blijkbaar van. Uit onderzoek naar het effect van
aalscholvers op de beroepsvisserij in NoordwestOverijssel komt echter het beeld naar voren dat,
anders dan het voorgaande doet vermoeden, aalscholvers toch een sterke voorkeur hebben voor
het eten van relatief grote vis.(10) Vooral vissen met
een lengte van 15 tot 25 centimeter blijken profijtelijke prooien te vormen. In de meren in Noordwest-Overijssel is, met de sterke toename van de
aalscholver die zich in de periode 1985 tot 1995
voordeed, vis uit de lengteklassen 15 tot 25 centimeter grotendeels verdwenen. De visstand wordt
hierdoor gedomineerd door vis kleiner dan 15 centimeter. Het kan bijna niet anders dan dat dit door
de sterke predatie door aalscholvers wordt veroorzaakt. De onttrekking van vis door aalscholvers in
de meren van De Wieden waaronder het Beulakerwiede werd voor 1993 conservatief geraamd op 66
tot 86 kilo per ha (3). In 1993 werd de totale visstand
in het Beulakerwiede via verschillende bemonsteringen in augustus geschat op 144 kilo per ha.(10) In
augustus 1994 werd het Beulakerwiede wederom
bemonsterd. Toen werd het bestand geschat
bestand op 168 kilo per ha.(11) Kortom, ondanks de
massieve aalscholverpredatie nam het aantal kilo’s
vis per ha niet af. Die bleef grofweg overeenkomen
met de trofiegraad (lees productiecapaciteit) van
het water. Het lijkt er dus op dat de aalscholvers
werken als aanjagers van de visproductie. Door
het grotendeels wegvallen van de ‘middenklassers’
krijgt de jonge vis betere groeikansen. Uit onderzoek van het SOVON tenslotte blijken daar ook
andere viseters als de fuut en zwarte stern van te
profiteren.(12)
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