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1. INLEIDING

De A alscholver Phalacrocorax carbo is de laatste jaren  in V laanderen sterk in aantal toe
genom en, zowel als w intergast ais tijdens het broedseizoen. H et gaat hier om  de continentale 
vorm  sinensis  die voorkom t in Noordwest-, M idden- en Zuid-Europa. Deze toenam e staat in 
schril contrast m et de ontw ikkelingen in de eerste helft van deze eeuw  en de jaren  '60. N aast het 
verloren gaan van zijn leefgebieden door grootschalige droogleggingen en w atervervuiling werd 
deze viseter genadeloos vervolgd door vissers en viskwekers. H ierdoor kreeg de soort het steeds 
m oeilijker om  zich te handhaven. Desondanks wisten verschillende broedkolonies lange tijd 
stand te houden (Segers, 1947; Desender, 1983; Draulans, 1989). De soort kende zelfs een zeke
re heropleving tijdens de Tw eede W ereldoorlog toen vervolging en bejaging van Aalscholvers 
gevoelig afnamen. D aarna gingen de aantallen echter terug snel in dalende lijn. In 1965 was de 
A alscholver in V laanderen ais broedvogel verdwenen. Ook niet-broedende Aalscholvers werden 
steeds m inder w aargenom en. Inm iddels werd de soort in geheel Europa zo zeldzaam  dat ze in 
diverse landen op de lijst van bedreigde en beschermde soorten werd gezet. Sinds 1972 is ook in 
V laanderen de A alscholver w ettelijk beschermd. In 1979 kreeg de soort v ia de Europese vogel- 
richtlijn een volledige bescherm ing op Europese schaal, w at resulteerde in een spectaculair aan- 
talsherstel. De aantalstoenam e van overwinterende Aalscholvers in Vlaanderen en de terugkeer 
ais broedvogel gedurende de laatste 15 jaa r kan in verband gebracht worden m et de spectaculaire 
toenam e van broedpopulaties in noordelijk Europa (Bregnballe & Gregersen, 1995; Van Eerden 
& Gregersen, 1995) en centraal Europa (Lindell-ai al., 1995).

Naarmate de Aalscholverpopulatie in Vlaanderen toenam , groeide de ongerustheid bij 
viskw ekers en vissers. De vraag naar een vorm  van controle van de Aalscholverpopulatie dook 
steeds vaker op, en leidde to t een conflict m et vogel- en natuurbescherm ingsorganisaties 
(Arnhem , 1995; van der H elm , 1996). Binnen deze discussie is er dringende vraag naar objectie
ve, wetenschappelijke gegevens over het voorkomen van Aalscholvers in V laanderen en de m o
gelijke schade die de soort berokkent aan vispopulaties, zowel in natuurlijke w ateren ais in vis- 
kweekvijvers. Dit was de directe aanleiding tot het opstarten van een onderzoeksproject op de 
Universitaire Instelling A ntw erpen, in opdracht van AM IN A L-A fdeling Natuur.

In dit eerste tussentijds rapport geven we een kort overzicht van de aantalsevolutie van de 
A alscholver in Vlaanderen, gebaseerd op de telgegevens die op het Instituut voor Natuurbehoud 
(I.N.) reeds voorhanden waren. Een groot deel van deze gegevens w erden reeds sam engevat in 
Devos et al. (1990), U lenaers et al. (1994), Devos & Ulenaers (1995) en Ulenaers et al. (in prep.) 
Een m eer diepgaande analyse van deze gegevens in com binatie m et bijkom ende telgegevens 
volgt in één van de volgende deelrapporten.

2. M ATERIA AL EN M ETH O DE

De gegevens voor d it overzicht zijn ontleend aan verschillende gegevensbestanden van 
lopende m onitoring-projecten die gecoördineerd worden door het Instituut voor Natuurbehoud.



2.1. Mid-januari tellingen

Sinds 1967 wordt elke w inter een mid-januari telling van watervogels georganiseerd, ka
derend in een internationaal onderzoek van W etlands International. Deze telling richt zich vooral 
op zwanen, ganzen en eenden en sinds eind van d e ja ren  '70 ook op andere watervogelsoorten 
zoals de A alscholver. Sinds 1979 werd deze januari-telling in Vlaanderen uitgebreid to t zes mid- 
m aandelijkse tellingen tijdens de periode oktober t.e.m . maart. V oor deze tellingen w ordt beroep 
gedaan op enkele honderden vrijw illige veldom ithologen zodat bijna alle V laam se wetlands kun
nen geteld worden. Deze tellingen gebeuren telkens verspreid over twee dagen. Door de grote 
m obiliteit van A alscholvers (zoals frequente verplaatsingen tussen foerageergebieden, vorsttrek) 
zijn dubbeltellingen o f  het m issen van groepen niet helem aal uit te sluiten.

2.2. Tellingen op slaapplaatsen

Tijdens het w interseizoen gaan de meeste Aalscholvers s' avonds verzam elen op zoge
naamde slaapplaatsen. D oor het tellen van de vogels op deze slaapplaatsen wordt op een vrij 
eenvoudige m anier inzicht verkregen in de aanwezige aantallen Aalscholvers in een bepaald ge
bied o f  regio. De slaapplaatstellingen beginnen vlak voor zonsondergang en worden normaal 
gezien pas beëindigd ais zeker is dat geen vogels m eer arriveren. Door het sim ultaan tellen van 
slaapplaatsen op éénzelfde avond is het m issen o f  dubbel tellen van Aalscholvers, zoals som s bij 
tellingen overdag gebeurt, uitgesloten.

Een eerste gecoördineerde slaapplaatstelling in V laanderen werd uitgevoerd in januari 
1994, gevolgd door een tweede in januari 1995. Tijdens het w interhalfjaar 1995/96 werden zes 
m aandelijkse tellingen georganiseerd. Daarnaast worden ook de foerageergebieden die vanuit 
elke slaapplaats bezocht worden zo nauwkeurig m ogelijk gekarteerd (Devos & M eire, 1995). 
Deze laatste tellingen zijn nog niet in dit overzicht verwerkt.

2.3. Tellingen van broedkolonies

De A alscholverkolonies worden in het kader van het m onitoring-project 'Bijzondere 
Broedvogels V laanderen' gekarteerd en geteld (coördinatie door VLAVICO v.z.w. en het Insti
tuut voor Natuurbehoud). V oor de m ethode van het inventariseren van de A alscholver verwijs ik 
naar de handleiding bij het project Bijzondere Broedvogels V laanderen (Vlavico v.z.w . & Insti
tuut voor N atuurbehoud, 1994).

M ede doordat het aantal kolonies in Vlaanderen sinds de hervestiging in 1993 nog beperkt 
is, is er een gedetailleerd overzicht van het aantal broedparen voorhanden.

3. RESULTA TEN

3.1. M id-januari tellingen

Figuur 1 toont de exponentiële toenam e van overw interende Aalscholvers in V laanderen 
tussen 1980 en 1995. Terw ijl in 1980 slechts 33 Aalscholvers werden vastgesteld, leverde de 
januari-telling in 1995 bijna 2.000 ex. op; dit is een m eer dan zestigvoudige toenam e. Vooral
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sinds het m idden van d e ja ren  '80 is er jaarlijks een grote aantalsstijging m erkbaar. Deze toenam e 
heeft zich doorgezet in vrijw el alle waterrijke gebieden in Vlaanderen. Belangrijke pleisterplaat
sen vinden we vooral in de M aasvallei (Lim burg), het Vijvergebied M idden-Lim burg, de Ijzer
vallei (W est-V laanderen), de Zandputten te Mol (Antwerpen), de Dijlevallei ten zuiden van Leu
ven, de havengebieden te Zeebrugge en Antwerpen, een aantal plassen in de kustpolders en de 
M echelse regio. De provincie Limburg herbergt het grootste aantal overw interaars, gevolgd door 
de provincie W est-Vlaanderen.

F ig u u r  1 : E v o lu t ie  v a n  de  A a lscho lve r  (Phalacrocorax carbo sinensis)  in 
V la a n d e re n  in d e  w in te r  (m id - ja n u a r i )  van  1980 to t  en  m e t  1995.
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Gebaseerd op het verkregen aantalsverloop, is er in de volgende jaren  nog geen stagnering 
van de overw interende A alscholverpopulatie in Vlaanderen te verwachten.

3.2. Slaapplaatstellingen

De resultaten van  de tw ee gecoördineerde slaapplaatstellingen in V laanderen worden 
weergegeven in tabel 1. Telgegevens uit beide perioden van De V olharding te Rijkevorsel 
(Antwerpen), uit januari 1994 van De Gavers te Harelbeke (W est-V laanderen) en uit januari 1995 
van H et Broek te W illebroek (Antwerpen) ontbreken vooralsnog. De totalen van resp. 1.862 en 
2.111 ex. in januari 94 en 95 tonen aan dat tellingen overdag tot een lichte onderschatting leiden 
(zie m id-januari tellingen).

Er waren in 1995 reeds 15 regelm atig gebruikte slaapplaatsen bekend in Vlaanderen. De 
grootste slaapplaats bevindt zich in de M aasvallei te Stokkem  waar m eer dan 500 Aalscholvers 
geteld werden. De situatie van de M aasvallei is echter bijzonder com plex wegens het grensover
schrijdende karakter van het gebied. De Vlaamse, W aalse en Nederlandse M aasvallei vorm en 
voor Aalscholvers één functioneel geheel. De totale overwinteringspopulatie van de Aalscholver
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in het gebied bedraagt sinds het begin van de jaren  '90 ongeveer 2.500 to t 3.000 vogels. E r zijn 
hier m eerdere slaapplaatsen w aarvan twee aan Vlaamse kant, nl. te Stokkem  en te N eerharen 
(Schepers et a i ,  1994). De M aasvallei buiten beschouwing gelaten, werden in V laanderen in 
januari 1994 en 1995 resp. 1.227 en 1.468 ex. geteld. V eruit de grootste slaapplaats is gelegen in 
het Dom ein Bloso te H ofstade (Vlaam s-Brabant) (352 ex. in januari 1995), gevolgd door een 
zestal gebieden die tussen 100 en 200 Aalscholvers herbergen (Devos & M eire, 1995).

Tabel 1 : A antal Aalscholvers {Phalacrocorax 
carbo sinensis) op de slaapplaatsen in Vlaanderen  
in januari 1994 en 1995.

Slaapplaats 1994 1995
1. Blankaart W oumen 139 164
2. A chterhaven Zeebrugge 167 156
3. V loethem veld Zedelgem 37 132
4. De Gavers Harelbeke ? 76
5. D onkm eer Overmere 128 126
6. Staatsdom ein Bloso Hofstade 261 352
7. Het Broek W illebroek 4 ?
8. De K uifeend Oorderen _ 108 67
9. K leiputten Rijkevorsel ? ?
lO.Grote Zandput M ol 180 140
11 .Dijlevallei Oud-Heverlee 54 43
12.Platw ijers Zonhoven 120 76
13.Schulensbroek 29 136
14.M aasvallei Stokkem 595 523
15.M aasvallei Neerharen 40 120

Totaal 1862 2111

Figuur 2 geeft de situering van de slaapplaatsen van Aalscholvers in V laanderen weer. De 
slaapplaatsen zijn gelijk verspreid over het Vlaamse land, m aar ongeveer 30 % van de A alschol
vers in V laanderen gaan slapen in de M aasvallei.
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Figuur 2 : Situering van slaapplaatsen en broedkolonies van Aalscholvers (.Phalacrocorax 
carbo sinensis) in V laanderen in 1995 (broedpogingen niet inbegrepen).

Slaapplaats

(U l  Broedkolonie 

3.3. Broedkolonietellingen

In de meeste Europese landen werd de aantalstoenam e van de Aalscholverpopulatie inge
zet op het einde van d e ja re n  '70, en ontstonden op diverse plaatsen nieuwe broedkolonies (Van 
Eerden & Gregersen, 1995). In Vlaanderen deed er zich in die periode een opm erkelijke toename 
voor van het aantal doortrekkende en overwinterende A alscholvers. In bepaalde gebieden bleven 
kleine groepjes niet-broedende, meestal onvolwassen vogels ook tijdens de zom er aanwezig. 
Jam m er genoeg zijn over d it fenom een geen system atische gegevens beschikbaar, m aar het ging 
hier om  verm oedelijk niet m eer dan 100 tot 200 exem plaren voor geheel Vlaanderen.

Echte broedpogingen werden pas in 1989 genoteerd in de Platw ijers te  Zonhoven 
(Lim burg). De tw ee broedsels m islukten echter door ongekende redenen (waarschijnlijk m ense
lijke verstoring) (Gabriels ei al,, 1994). In 1990 grepen tw ee gemengde broedgevallen plaats in 
het Zwin te Knokke-Heist (W est-V laanderen) (telkens 1 geleew iekt individu x 1 wild individu) 
(Arnhem , 1995).

De eerste succesvolle broedgevallen in Vlaanderen werden in 1993 opgetekend en dit op 
twee plaatsen : 4  nesten in de Blankaart te W oumen (W est-V laanderen) en nog eens 4  op de 
Kleiputten te Rijkevorsel (Antwerpen). In het jaar daarop groeide het aantal broedgebieden aan 
tot 5, met in totaal 69 nesten. In 1995 werden geen nieuwe kolonies vastgesteld, m aar in het 
Schulensbroek te H erk-de-Stad (Lim burg) greep er een broedpoging plaats. In 1994 was er ook
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reeds een broedpoging in de Kuifeend te Oorderen (Antwerpen). De cijfers van 1995 tonen wel 
een verdere toenam e van broedparen in Vlaanderen, m aar over een exponentiële toename gaat het 
niet. A lleen in de B lankaart te W oum en (W est-Vlaanderen) is er sprake van een grote aantals- 
stijging.

De evolutie van broedende Aalscholvers in Vlaanderen sinds hun vestiging in 1993 tot en 
m et 1995 w ordt w eergegeven in tabel 2. Figuur 2 geeft de situering van de broedkolonies van 
Aalscholvers in V laanderen weer. Hierbij zijn de broedplaatsen met (m islukte) broedpogingen en 
gemengde broedgevallen niet in beschouwing genomen.

Tabel 2 : Evolutie van broedende Aalscholvers 
(Phalacrocorax carbo sinensis) in Vlaanderen sinds 
hun vestig ing in 1993 tot en met 1995 (broedpogingen  
niet inbegrepen).

Broedkolonie 1993 1994 1995
1. B lankaart W oumen 4 39 70
2. Zwin Knokke-Heist 0 2 5
3. D onkm eer Overmere 0 8 9
4. K leiputten Rijkevorsel 4 12 15
5. Platw ijers Zonhoven C— 8 18

Aantal broedkolonies 2 J 5
Totaal 8 69 117

Een nieuwe kolonie van Aalscholvers ontstaat vaak in o f  dichtbij een gebied waar er zich 
buiten het broedseizoen al jarenlang een slaapplaats bevindt. In v ijf van de 15 slaapplaatsen zijn 
inmiddels broedkolonies aanw ezig o f  w erden er (m islukte) broedpogingen ondernomen.

Vaak beginnen A alscholvers ook te broeden in kolonies van Blauwe Reiger (Ardea cine
rea). In V laanderen was d it in vier van v ijf broedplaatsen het geval : de B lankaart te W oumen 
(W est-V laanderen), het D onkm eer te Overmere (Oost-Vlaanderen), de K leiputten te Rijkevorsel 
(Antwerpen) en de Platw ijers te Zonhoven (Limburg).

Ondanks het feit dat de M aasvallei een belangrijk overw interingsgebied voor de A al
scholver in Vlaanderen is, zijn  er in dit gebied tot nog toe geen broedpogingen o f  kolonies vast
gesteld.

4. DISCUSSIE

De huidige broedpopulatie van Aalscholvers (ondersoort sinensis) in Noordw est-Europa 
(ongeveer 60.000 paar in 1993) is het gevolg van een jaarlijkse groei van gem iddeld 16,3 % sinds 
1978. M et hun uitgestrekte waterrijke gebieden herbergen Denem arken en N ederland samen het 
grootste gedeelte van die populatie (94 %) (Van Eerden & Gregersen, 1995). Hoewel de koloni
satie van nieuwe broedgebieden in Europa nog steeds doorgaat, zijn in andere bestaande kolonies 
de eerste tekenen van een stagnering o f  zelfs sterke afname van het aantal broedparen merkbaar.
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In het broedseizoen 1994 is de N ederlandse broedpopulatie na een jaren lange stijging sterk ge
daald (van 20.500 paren in 1993 to t ongeveer 14.000 paren in 1994) (van D ijk, 1995; van Eerden 
& Zijlstra, 1995; van D ijk, 1996). D it is het gevolg van de sterke daling van het aantal broedge
vallen in het IJselm eergebied (Naarderm eer, Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen en Enkhuizen- 
de Ven). In 1995 trad m et ruim  16.000 paren weer enig herstel op (van D ijk, 1996).

Vlaanderen (117 paar) en W allonië (155 paar) zijn met een gezam elijk totaal van 272 
broedparen op Europese schaal onbeduidend : m inder dan 1 % van de totale N oordwest-Europese 
broedpopulatie. België is trouw ens één van de laatste Europese landen w aar A alscholvers zich 
opnieuw  ais broedvogel g ingen vestigen. Deze late kolonisatie is m ogelijk het gevolg van de 
slechte toestand van de Belgische wetlands (meestal kleine oppervlakte, versnippering, slechte 
waterkwaliteit) en de re la tie f grote afstand tot de dichtstbij gelegen buitenlandse kerngebieden 
zoals het Naarderm eer, de Oostvaarders- en Lepelaarplassen in N ederland (m inim um  150 km in 
vogelvlucht).

De volledige Europese w interpopulatie voor sinensis kon aan de hand van januari- 
tellingen op 165.000-210.000 vogels (1985-1990) geschat worden. Van dit aantal b leef 27 % in 
noordelijk Europa overw interen, dicht bij de broedgebieden, 26 %  in centraal Europa, terwijl 47 
% in het zuiden van Europa en N oord-A frika aanwezig was. Individuele landen die belangrijke 
aantallen herbergen zijn Frankrijk (18 % ), Spanje (15 %) en Tunesië (15 % ) (Van Eerden & 
M unsterm an, 1995). Tegenw oordig overw intert ongeveer 2-3 %  van de totale sinensis-populatie 
in België, waarvan bijna de helft in W allonië (Ulenaers et al., in prep.). In W allonië is net ais in 
Vlaanderen het aantal overw interaars exponentieel toegenom en sinds het einde van d e ja ren  '80.
In januari 1994 en 95 w erden er resp. 1.582 en 1.647 ex. geteld, waarvan 88 %  in de M aasvallei 
(Jacob &  Loly, 1995). D aarm ee bedraagt de Belgische wanterpopulatie de laatste ja ren  3000 tot 
4000 ex. (Ulenaers et al., in  prep.).
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