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1. HET VOORKOMEN VAN DE AAl...SCHOLVER IN vt.MNDE REN
Overwintering en doortrek
Tijdens de laatste 10 jaar is het aantal overwinterende en doortrekkende Aalscholvers in Vlaanderen
het midden
sterk toegenomen. Deze evolutie is duidelijk weergegeven in onderstaande figuur. Vooral sinds
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In de zomerperiode blijven in bepaalde gebieden kleine groepjes niet-broedende vogels overzomeren. Het gaat echter om hooguit 100 tot 200 exemplaren voor geheel Vlaanderen.

Broedgevallen
De Aalscholver verdween als broedvogel in België In 1965, hoofdzakelijk door menselijke verstoring
en een vernietiging van de nestplaatsen (vooral door vissers). Dezelfde evolutie deed zich voor in de
meeste andere Europese landen. Een betere wettelijke bescherming van de Aalscholver heeft in vrijwel
geheel Europa geleid tot een herstel van de populaties in de jaren '80.
In België kwamen Aalscholvers pas weer tot broeden in 1992 (20 paar in vallei van de Halne,
Abourg in Wallonië). In Vlaanderen dateren de eerste succesvolle broedgevallen van 1993. Op drie plaatsen
werden broedende Aalscholvers vastgesteld: De Blankaart te Woumen-Diksmulde (4 broedparen), het Zwin
te Knokke-Heist (3 broedparen) en de kleiputten te Rijkevorsel (4 paar) . Op de Platweijers te Zonhoven zijn
er de laatste jaren al verschillende pogingen geweest om te nestelen, maar de nesten worden (onwettig)
vernield.
Rekening houdend met de evoluties in het buitenland, vermoeden we dat het aantal broedende
Aalscholvers in Vlaanderen de komende jaren zal toenemen.

Betekenis van de Vlaamse aantallen in internationaal verband
Broed populatie:
De ondersoort die in Vlaanderen voorkomt, betreft Pha/acrocorax carbo sinensis.
In 1992 werd de Europese populatie geschat op 105.000 paar. Dit aantal lijkt nog elk jaar toe te nemen. In
Noord-Centraal-Europa steeg de broedpopulatie van 40.000 paar in 1988 tot 77.000 paar in 1992; dit is een
toename van 93 %. Denemarken en Nederland herbergen meer dan 50 % van de volledige Europese
broed populatie.
Het aantal broedende Aalscholvers in Vlaanderen {11 paar) en Wallonië (93 paar) is dus op
Europese schaal onbeduidend. Wel verwachten we de komende jaren een geleidelijke toename in ons land.

Overwinterende Aalscholvers:
In overeenkomst met de broedpopulatie, is het aantal overwinterende Aalscholvers in Vlaanderen
(eveneens P. carbo sinensis) de laatste 10 à 15 jaar sterk gestegen. Voor 1992/ 1993 kon de Europese
winterpopulatie aan de hand van tellingen op minimum 150.000 vogels geschat worden. De zuidelijke
landen, Frankrijk, Spanje en Italië, herbergen samen meer dan 50 %van dit aantal. In Vlaanderen
overwintert dus ongeveer 1 % van de Europese populatie.

2.. VOEDSB...-ECOLOGIE VAN AALSCHOLVERS
Literatuuronderzoek (zie referentielijst) leert ons dat de Aalscholver (Phalacrocorax carbo sinensis)
zich bijna uitsluitende met vis voedt. Het dieet van de Aalscholver verschilt tussen plaatsen en seizoenen.
Het prooitype dat het meest voorkomt in zijn dieet, is meestal ook het talrijkst aanwezig. In sommige
situaties vertonen Aalscholvers een voorkeur voor één of meerdere prooitypen, en kunnen dus selectief
foerageren. In onze buurfanden bestaat zijn dieet voornamelijk uit Blankvoorn (Rutilus rutilus) en ander
Karperachtige soorten. Op het IJsselmeer (Nederland) wordt ook Pos (Gymnocephalus cemua) en Spiering
(Osmerus eper/anus) gegeten. Aal (Angulla anguila) komt zelden, en in kleine hoeveelheden, op het menu
voor. In Zwitserland durft hij de laatste jaren ook wel op vlagzalm (Thymallus thymallus), een beschermde
vissoort, foerageren.
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In het Nederlandse Maasdal werd recentelijk het dieet van de aalscholver bepaald door Marteijn en
Noordhuis {1991 ). Dit onderzoek gebeurde aan de hand van braakballen verzameld op enkele
slaapplaatsen in de herfst en winter. 83% van de prooien bestond uit karperachtigen, terwijl baarsachtigen
{9%), zalmachtigen (7,5%) en paling {0,2%) in geringere mate als voedsel gebruikt werden. De verhouding
blankvoorn/ brasem In deze dieetstudie bedroeg 30/ 1. Men kan hieruit niet opmaken of de aalscholver al
dan niet selectief op blankvoorn foerageert, daar de visstand op de foerageerplassen niet bekend was.
Aangezien Aalscholvers prooien in hun geheel inslikken, kan de lichaamshoogte van de vissen,
bijvoorbeeld grote Brasem, een beperkende factor zijn om opgegeten te kunnen worden. Dit laat
vermoeden dat in "natuurlijke" omstandigheden aaischolvers een negatieve impakt kunnen hebben op de
kwaliteit van de vispopulatie door een selectieve predatie op blankvoorn ten gunste van de brasemstand .
Veldkamp {1993) toonde recent aan dat bij de huidige braakbalanalyses de resten van Brasem (masticatory
plaat) over het hoofd werden gezien en waarschijnlijk meer in het dieet voorkomt dan men vermoedt. Op
het Wanneperveen (Nederland) werd aangetoond dat Aalscholverpredatie deels verantwoordelijk is voor
een afname van de Brasempopulatie (Veldkamp; 1993-Aalscholvercongres Gdansk).
In het algemeen lijkt de verkozen visgrootte te liggen tussen 10 en 20 cm. Blankvoorns tussen 738 cm kunnen genuttigd worden, terwijl enkel Brasems < 28 cm gegeten kunnen worden (Marteijn &
Noordhuis, 1993). De totale dagelijkse consumptie van de gepakte prooien varieert tussen plaatsen en
seizoenen, maar is meestal gelegen tussen 250 en 450 g {Aalscholver Positlon Statement). In de
Maasdalse plassen lag de dagelijkse voedselconsumptie tussen 200 - 700 gj dag (Marteijn & Noordhuis,
1993) en voor de rivier Tweed (Schotland) werd een dagelijks verbruik van 650 - 700 gj dag berekend
(Mclntosh, 1978).

3_ IMPACT VAN AALSCHOLVERS

VJSCOnSUmptie
Impact veroorzaakt door Aalscholvers aan de visserij kan van verschillende inter-relationele types
zijn: economisch (veroorzaken een lnkomensverlies), ecologisch (hebben effect op habitaten, andere
soorten of ecotypes), of gedragsmatig (hebben effect op het visgedrag, bijvoorbeeld stress-toestand, en
aldus mogelijk op de conditie en opbrengst van de vissen). Dit verschil is niet steeds duidelijk gesteld in
rapporten betreffende schadegevallen, en ecologische en gedrags-impacten zijn weinig bestudeerd.
Op basis van het dagelijkse voedselverbruik kan de consumptie van vissen door Aalscholvers op
jaarbasis geschat worden. Op hetIJsselmee rwerd de consumptie geschat op 2.2 kg/ ha (Buijse et al.,
1990), en voor het Veluwemeer en Wolderwijd op 5-10 kg/ha (Marteljn & Dlrksen, 1991). In het Maasdalse
plassengebied werd de visconsumptie van de Aalscholver in de periode september 1990 - maart 1991
bepaald op 3,4 kg/ha baarsachtigen en 31,2 kg/ha karperachtigen (waarvan 19,9 kg/ha Blankvoorn, 0,3
kg/ha Brasem en 10,8 kg/ha niet-geïdenttficeerde karperachtigen). De totale visconsumptie op deze 7
maanden zou 34,9 kg/ha bedragen. Het aandeel van de Aalscholvers kan echter alleen bepaald worden als
de volledige vispopulatie gekend is. Meestal is de biomassa en samenstelling van de aanwezige
vispopulatie op een bepaalde plaats niet gekwantificeerd. Vooral in natuurlijke biotopen, zoals rivieren,
bestaan lacunes. Op de meeste viskwekerijen heeft men meestal een duidelijk beeld van de aanwezige
vispopulatie{s).
Hoge visverliezen, veroorzaakt door Aalscholvers op individuele visserijen (viskwekerijen/visgronden), zijn in een aantallanden aangetoond, voornamelijk in extensieve viskwekerij-gebieden en
in de nabijheid van visserij-uitrustingen in meren en kustbaalen. Eén van de bekendste voorbeelden is de
viskwekerij van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (O.V.B.) te Lelystad (NL). Dit complex
was gelegen op een 13-tal km van de relatief recente {1978) broedkolonie van Aalscholvers In de
Oostvaardersplassen. Deze kolonie kende een explosieve toename van het (geschatte) aantal Aalscholvers.
In sommige vijvers veroorzaakten Aalscholvers een verlies van 90% t.o.v. de Initiële stockage aan Karpers
en Graskarpers. Uiteindelijk werd deze viskwekerij opgegeven. Genard et al. {1993) spreken ook van
verliezen van 64 tot 97% van de initiële visstock van brakke extensieve teeltvijvers in Zuid-Frankrijk. Toch is
de economische impact van Aalscholvers op viskwekerijen nog maar weinig gedetailleerd onderzocht. Op
viskweekbedrijven eten Aalscholvers de vissen die in de grootste aantallen voorkomen. Net als voor andere
visetende vogels (bijvoorbeeld de Blauwe reiger Ardea cinerea en de Fuut Podiceps cristatus) is een
viskweekbedrijf, met een zeer hoge concentratie aan vissen, een zeer aanlokkelijke situatie, en in deze
artificiële situaties is de impact het meest van betekenis. In natuurlijke omstandigheden (in het bijzonder in
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natuurlijke habitaten en bij natuurlijke vlsdensiteiten) Is minder bekend betreffende visverliezen.
In Zwitserland echter, foerageert de Aalscholver de laatste jaren ook op Vlagzalm (Thyma/lus thymallus),
een beschermde vissoort. In geëutrofieerde meren kunnen Aalscholvers ook een belangrijke hoeveelheden
witvissen (Karperachtigen) vangen (Mellin,M.;Mirowska-lbron,l.; 1993-Aalscholvercongres Gdansk).

Verspreiding van visziektes
Naast rechtstreekse predatie kunnen Aalschavers ook onrechtstreeks invloed hebben op de
visstand door het verspreiden van ziekten. Aalscholvers kunnen eindgastheer zijn van bepaalde
visparasieten (o.a. Cestoda en Digenea) , alhoewel dit in het Eifac-rapport niet vermeld is (EIFAC, 1988). In
Denemarken wordt de Aalscholver vernoemd als potentiële verspreider van de Palingparasiet Anguillicola
crassus (Boëtius, 1993). Ten gevolge van hun foerageer- en migratiegedrag kunnen zij visziekten
(waaronder ook bacteriën en virussen) van de ene naar de andere vispopulatie overbrengen. De mate
waarin Aalscholvers of andere watervogels verantwoordelijk zijn, is echter zeer moellijk kwantificeerbaar.
Immers ook zoogdieren, zoals de mens, kunnen zulke verspreidingen In de hand werken. Voorts kunnen
Aalscholvers vissen kwetsen of stress veroorzaken, en op deze manier microbiële infecties in de hand
werken (EIFAC, 1988). Van Dobben (1952) toonde echter aan dat Aalscholvers op het IJsselmeer
proportioneel meer vissen geïnfecteerd met lintworm (Ungula intestinalis) aten dan de proportie gevangen
door beroepsvissers. Dit suggereert dat Aalscholvers de zwakkere, ziekere vissen selecteerden, maar
tegelijkertijd door het eten van deze vissen voor een verdere verspreiding (kunnen) zorgen.

Verjaging -Afschot
Experimenten betreffende het verjagen van Aalscholvers op viskwekerijen (bijvoorbeeld gaskanondetonatle, afspelen van alarmkreten van Aalscholvers, lichtsignalen, overvliegende toestellen) tonen meestal
geen effectieve resultaten aan (Eis & Laursen, 1985; Moerbeek et al., 1987; Osieck, 1983). Een dichte
afspanning van vijvers, en met name de circusconstructie, kan wel effect hebben (Moerbeek, 1984). Een
continue bedrijvigheid van mensen rond de vijvers met kwetsbare vis lijkt de enige methode via mankracht
om aalscholvers afdoende te weren (Moerbeek, 1984).
In bepaalde gevallen kan het daarom wenselijk zijn om de meest kwetsbare vissen te stockeren in de
vijvers die zich het dichtst bij de bedrijfsgebouwen bevinden. Afschot van Aalscholvers (Ransom &
Beveridge, 1983}, en andere visetende vogels, zoals de Blauwe reiger (Meyer, 1981 ; van Vessem et al. ,
1985; Uts chick, 1981) blijkt zeer ineffectief te zijn. Het verdwijnen van enkele soortgenoten betekent alleen
een nieuwe ruimte voor andere vogels die in de buurt vertoeven. Dit is zeker het geval op plaatsen voor
wateren die, bijvoorbeeld omwille van een hoge visdensiteit, een zeer grote aantrekkingskracht uitoefenen.
Verder blijkt bejaging dieren niet schuwer te maken dan voorheen. Aan het schieten van vogels is een
pyschologisch aspect verbonden. Doordat het resultaat direct zichtbaar is en een dode vogel geen schade
meer kan aanrichten, kan men in de veronderstelling zijn de schade effectief te bestrijden (Lucas, 1986). Dit
is uiteraard niet het geval, want anderen nemen dadelijk zijn plaats in!

4_ STANDPUNT VOGELGROEPBElANGEN - VISGROEPBB.ANGEN
Al naargelang men te rade gaat bij visgroepbelangen of vogelgroepbelangen, kunnen de
standpunten en houding inzake de "aalscholverproblematiek" erg verschillen. Beiden willen immers
opkomen voor hun "zaak". Visgroepbelangen willen de vissen beschermen, terwijl anderen de vogels willen
beschermen en iedere belangengroep legt hierdoor andere accenten. Ook internationale werkgroepen
kennen dit probleem.
Uit een internationale 'vissen'werkgroep (Working Party on Cormorant Predation on Flsh
Populations of lnland Waters, EIFAC, Duitsland 25--30 juli 1993) werd het volgende geformuleerd:
"Sinds midden jaren tachtig hebben de aalscholverpopulaties een dramatische aangroei gekend in Europa.
Elk jaar worden er nieuwe broed- en nestplaatsen ontdekt en wordt er een sterker landinwaarts
migratiepatroon vastgesteld. Door verscheldene leden van de werkgroep werden gegevens bezorgd over
de schade aan Inlandse commerciële visserijgronden, de sportvisserij en de aquacultuur ogenschijnlijk
veroorzaakt door aalscholvers. Aanbevelingen voor beschermende maatregelen voor zowel broedplaatsen,
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open wateren als aquacultuur werden gegeven.
De definitieve tekst hiervan is jammer genoeg nog niet in ons bezit.
Het is de hoop dat op internationaal vlak beide werkgroepen nauw gaan samenwerken om tot een
geïntegreerde oplossing - aanbevelingen voor dit probleem te komen.
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5. CONCLUSIES EN MNBEVEUNG EN
Vlaanderen
De belangrijkste internationale conclusies en aanbevelingen, ook voor verder wetenschappelijk
onderzoek, zijn vermeld in bijgevoegd "Cormorant Position Statement" (zie bijlage) .
De totale Europese Aalscholverpopulatie is de laatste decennia aanzienlijk toegenomen. Aangezien er ook
in Vlaanderen artificiële vispopulaties in hoge densiteiten gestockeerd worden, kan men in de nabije
toekomst conflictsituaties tussen viskwekers en natuurbeschermers verwachten. Het uitgebreide complex
aan visvijvers in Midden-Limburg (beroepskwekers) zou aldus mogelijk probleemgebied kunnen worden.
Ook lokale, kleinere concentraties aan visvijvers/ viswaters zijn potentiële foerageergebieden in Vlaanderen
(bijvoorbeeld viskwekerijen van het Vlaamse Gewest). Indien er zich daadwerkelijk problemen voordoen,
moet hieNoor een, volgens alle betrokkenen, aanvaardbare oplossing gezocht worden. Momenteel is de
Aalscholver een volledig beschermde vogel die wettelijk niet bejaagd mag worden. Bovendien is nog niet
aangetoond (zie punt 3) dat bejaging effectief een vermindering van het aantal foeragerende Aalscholvers
tot gevolg heeft. Ook verstoring door niet-dodelijke middelen is onaanvaardbaar in gebieden die naast een
viskweekfunctie (of hengelvisserij) ook een natuurfunctie hebben (bijvoorbeeld bepaalde vijvercomplexen in
Midden-Limburg), of die een bescherming hebben (bijvoorbeeld EEG-Vogelrichtlijngebied).
Tevens moeten bij verstoring steeds uitwijkmogelijkheden voorzien worden, d.w.z. gebieden waar de soort
volledig ongestoord kan foerageren, rusten en broeden.

Gezien de huidige ontwikkelingen dringt zich meer onderzoek op naar Aalscholvers, hun aantallen,
verspreiding en impact. Dit behelst inclusief onderzoek op vispopulatie-dynamiek (biomassa- aantallen),
met in het bijzonder de rol van de Aalscholver (biomassa, soort en aantallen gegeten aalscholveraantallen) in vergelijking met andere factoren (waterkwaliteit, biotoopgeschiktheid). Zulke
gedetailleerde studies zouden in verschillende visserij-types (viskwekerij met bakken en vijvers, natuurlijke
omstandigheden, put-and-take wateren, en in een range van situaties uitgevoerd moeten worden. Er zou
meer onderzoek moeten gebeuren betreffende maatregelen (Inclusief beschermende en beheer) die de
impact op visuitzettingen en visserijen (viskwekerijen/vis gronden) kunnen minimaliseren, waar die bestaat.
Op internationaal vlak is studie is
identificatie van de sleutelfactoren die de selectie van broed-, slaap- en foerageergebieden bewerkstelligen,
essentieel.

Bamem
Voor de concrete situatie in Bornem zijn volgende punten van belang. De Oude Schelde-a rmen
rond Bornem -Weert zijn opgenomen in het EEG-vogelrichtlijngebied 12 (Durme - Schelde). Uiteraard
moeten de richtlijnen hieromtrent opgevolgd worden en is verstoringj bejaging binnen de grenzen van het
vogelrichtlijn gebied niet aanvaardbaar. Tevens is volgens de ontwerpkaart van de Groene Hoofdstructuur
is een groot deel van de oude Schelde-armen en omgeving aangeduld als natuurkerngebied. Dit wijst
verder op de grote natuurwaarde in het gebied, en elke vorm van verstoring zal hier onvermijdelijk leiden
tot negatieve effecten op de aanwezige vogelfauna, en dit in elk seizoen.
Volgens onze gegevens (IWRB-databank) (zie figuur) is het aantal pleisterende Aalscholvers in de
streek rond Bornem eerder gering. Groepen van enkele tientallen exemplaren zijn eerder uitzondering dan
regel. Alleen tijdens de najaarstrek kunnen kortstondig hogere aantallen voorkomen.
Om concrete aanbevelingen voor de regio rond Bornem te formuleren, is meer gedetailleerd
onderzoek naar het voorkomen en foerageren van Aalscholvers in de streek vereist. Alleen op die manier
kan men nagaan of, en in welke mate, de vispopulaties in diverse lokale wateren beïnvloed worden door de
Aalscholvers. Daarna kan men eventueel concrete maatregelen suggereren.
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Volgende aspecten dienen hierbij zeker in rekening gebracht te worden:
1. Het aantal Aalscholvers is eerder gering
2. In de omgeving Bornem - Weert liggen de Oude Schelde-armen in EEG-Vogelrichtlijngebied 12.
3. Een belangrijk deel van de visgronden rond Bornem liggen volgens de ontwerpkaart van de
Groene Hoofdstructuur in een natuurkerngebied.

Alvorens ingrijpende maatregelen genomen worden, is een detail-studie van de situatie ter plaatse
essentieel.
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Bijlage 1.

Verklaring onderzoek, behoud en beheer
van Aalscholvers
Van 6 tot 10 april 1993 werd te Gdansk, Polen, het derde congres over Aalscholvers
georganiseerd. Uit deze meeting is een IWRB - Cormorant Research Group opgericht. Deze heeft tot doel
onderzoek, zowel door amateurs als professionelen, naar Aalscholvers te stimuleren, onderzoeksmethodes
te uniformiseren, literatuuruitwisseling te coördineren (d.m.v. Nieuwsbrieven). De groep is nog niet officieel
gestart, maar dit zal kortelings gebeuren.
Tot besluit van deze meeting werd een "Position Statement• opgesteld. De belangrijkste punten uit
dit document worden hieronder, vertaald, weergegeven.

Voedsel-ecologie
10. Het dieet van de Aalscholver verschilt tussen plaatsen en seizoenen. Het prooitype dat het meest
voorkomt in zijn dieet, is meestal ook het talrijkst aanwezig. In sommige situaties vertonen Aalscholvers een
voorkeur voor één of meerdere prooitypen, en kunnen dus selectief foerageren.
11 . De totale dagelijkse consumptie van de gepakte prooien varieert tussen plaatsen en seizoenen, maar is
meestal gelegen tussen 250 en 450 g. In het algemeen lijkt de verkozen visgrootte te liggen tussen 10 en
20 cm.

12. De huidige samenstelling van het Aalscholver-dieet blijkt sterk beïnvloed te zijn door de mens, die de
natuurlijke balans van de visstocks in verschillende situaties heeft gewijzigd (bijvoorbeeld een afname van
prooivissen In het IJsselmeer in Nederland; een blomassatoename van blankvoorn in Zwitserland; uitzetten
van forel in Groot-Brittannië).
13. Aalscholvers lijken flexibel met betrekking tot hun foerageer (vis)-strategie. Bijvoorbeeld, het samen in
groep vissen (social-fishing) , is in verschillende landen ontstaàn.

Impact op visuitzettingen en viskwekerijen
14. Groepen die belang hebben bij de visserij geloven in de meeste Europese landen dat Aalscholvers
schade berokkenen aan de visstocks en visserij (viskwekerijen/ visgronden).
15. Impact veroorzaakt door Aalscholvers aan de visserij kan van verschillende inter-relationele types zijn:
economisch (veroorzaken een inkomensverlies), ecologisch (hebben effect op habitaten, andere soorten of
ecotypes) , of gedragsmatig (hebben effect op het visgedrag, en aldus op de opbrengst-graad, of op het
gedrag van de visser zelf). Dit verschil is niet steeds duidelijk gesteld in rapporten betreffende
schadegevallen, en ecologische en gedrags-impacten zijn weinig bestudeerd.
16. Relatief hoge visverliezen, veroorzaakt door Aalscholvers op individuele visserijen (viskwekerijen/ visgronden), zijn in een aantallanden aangetoond, voornamelijk in extensieve viskwekerij-gebieden en
in de nabijheid van visserij-uitrustingen in meren en kustbaaien. De precieze economische betekenis van
zulke schade Is echter zelden gekwantificeerd.
17. Er werd geen significante impact van Aalscholvers, die leiden tot grote afnames in de gehele
vispopulatie, aangetoond in natuurlijke omstandigheden (in het bijzonder in natuurlijke habitaten en bij
natuurlijke visdensiteiten) .
18. De impact van Aalscholvers is in het algemeen het meest van betekenis in artificiële situaties,
bijvoorbeeld wanneer vissen in hoge denslteiten gekweekt worden.
.
19. Men erkent dat beschadiging van individuele vissen belangrijk kan zijn in bepaalde situaties, missch1en
wordt de overleving en groei van de vissen gereduceerd, of vermindert de economische waarde van de
visstocks. Zulke effecten moeten echter nog aangetoond worden.
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Huidig en toekomstig beleid
20. Een uitgebreid populatie-model, dat de knelpunten en mechanismen ter verklaring van de populatieuitbreiding bevat, is voor de Aalscholver momenteel niet beschikbaar. Beheersacties zijn dus enkel
gebaseerd op lokale kennis, en bijgevolg is de uitkomst van zulke maatregelen onzeker, in het bijzonder in
een bredere Europese context.
21. Afschot en andere afschrikkingsmetheden zijn reeds in verschillende landen gebruikt. Het succes van
zulke praktijken is echter zelden gedocumenteerd. In verschillende gevallen gelooft men dat dit het
probleem enkel naar andere plaatsen verschuift.
22. Er bestaan geen algemene precieze richtlijnen of criteria die bruikbaar zijn om een schatting te maken
van de schaal van de zogenaamde schade toegebracht aan visuitzettingen en visserijen
(viskwekerijen/ visgronden).
23. Terwijl in versc hillende landen Aalscholvers illegaal vervolgd worden, is de omvang hiervan meestal
onbekend.
24. De druk groeit om in verschillende Europese landen de Aalscholver op een nationaal niveau te
controleren.
25. Alleen Denemarken beschikt over een officieel, nationaal beheersplan voor Aalscholvers.

De Groep wenst maximaal gebruik te maken van de bestaande waardevolle, maar verspreide
informatie. De groep noteert dat de meest effectieve en economische methode om bestaande gegevens te
vergelijken en kritische nieuwe gegevens bijeen te brengen, best gebeurt door de coördinatie van
activiteiten zowel voor amateurs als professionele onderzoekers in geheel Europa.
De hierna volgende punten zijn aangeduid als de belangrijkste gaten in de bestaande kennis betreffende
Aalscholvers, en de groep hoopt dat deze erkend worden als "prioritaire onderzoeksgebieden" voor de
nabije toekomst:
1. Studie van vispopulaties. Inclusief onderzoek op vispopulatie-dynamiek, met in het bijzonder de rol van
de Aalscholver in vergelijking met andere factoren.
2. Impact-studies. Gedetailleerde studies in verschillende visserij-types, en in een range van situaties.
3. Verlichting van de schade. Onderzoek betreffende maatregelen (inclusief beschermende en beheer) die
de impact op visuitzettingen en visserijen (viskwekerijen/visgronden) kunnen minimaliseren, waar die
bestaat.
4. Aalscholvergedrag. Specifiek onderzoek naar het antwoord van Aalscholvers op regulatie-pogingen, en
de consequenties van zulke acties in relatie tot hun aantallen en verspreiding.
5. Habitat selectie. Identificatie van de sleutelfactoren die de selectie van broed-, slaap- en
foerageergebieden bewerkstelligen.
6. Individuele rnarl<eringsprogramma's. Om verdere kwantificatie van trekbewegingen, mortaliteit/ sterfte,
immigratie en emigratie toe te laten. Vooral noodzakelijk in de centrale en oostelijke delen van Europa
(bijvoorbeeld Polen, de Donau-Delta).
7. Rekruteringsonderzoek. Zou de leeftijd van de vogels bij hun eerste broedpoging moeten determineren
in verschillende gebieden, en variaties in "rekruteringsgraad" bestuderen.
8. Populatie-regulatie. Onderzoek naar densiteits-afhankelijke regulatie en de draagkracht-effecten zijn
noodzakelijk.
9. Genetische analyses. Om het bestaande verspreidingsgebied van de twee sub-soorten in Europa te
herdefiniëren, speciaal in die gebieden waar vogels van een onzekere of gemengde status voorkomen
(bijvoorbeeld in sommige delen van Groot-Brittannië en Frankrijk), en om de genetische compositie van
"geïsoleerde" groepen te bestuderen, bijvoorbeeld de Aalscholvers op Sardinië.

De groep noteert de noodzaak aan een regelmatige synthese en bijwerking van gegevens betreffende
Aalscholvers op een internationaal niveau.
De groep is erop gericht om voortdurende participatie van alle landen die recent aan hun.act~viteiten
deelnemen, aan te moedigen, en wenst zeker meer contact met mensen van de landen d1e 1111et op deze
meeting vertegenwoordigd waren. Ook meer direct contact met visserij-wetenschappers en anderen, welke
tot nu toe slechts een kleine inbreng hadden in deze groep, is zeer welkom.
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De belangrijkste aanbevelingen naar voren gebracht op de meeting in Gdansk zijn de volgende:
1. Dat gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties voldoende middelen kunnen verschatfen om
tegemoet te komen aan het noodzakelijk prioritair onderzoek dat hierboven geïdentificeerd werd, en In het
bijzonder relevante studies In gebieden waar de meeste gegevens ontbreken te ondersteunen, bijvoorbeeld
in de centrale en oostelijke delen van Europa; de Baltische Staten, Polen, Oekraine, Tsjechië, Slowakije,
Hongarije, Roemenië, ex-Joegoslavië, Bulgarije en leden van het GOS, etc.
2. Dat aandacht geschonken moet worden om een beheersplan te maken voor Aalscholvers op een
Europese schaal. Indien er voldoende middelen ter beschikking zijn, noteert de groep dat haar leden de
productie van zulk een strategie kunnen coördineren. De groep realiseert zich dat volledige samenwerking
met visserijen en vogelbeschermingsorganisaties essentieel is. Ondertussen moet elke inspanning gedaan
worden om te verzekeren dat bepaalde algemene principes gelden in alle land-specifieke beheersplannen.
3. Dat, om geografische monitoring en de opbouw van tijd-reeksen toe te laten, een algemene
standaardisatie van aanpak, methodologie, gegevens-verzameling en -behandeling toegepast zou moeten
worden door allen die onderzoek verrichten aan Aalscholvers.
4. Dat de aard van de schijnbare schade (economische, ecologische en gedragsmatige) op specifieke
visserijen altijd duidelijk onderscheiden moet worden, en, indien mogelijk, wetenschappelijk gekwantificeerd
wordt.
5. Dat acties tegen Aalscholvers, zowel dodelijk als niet-<lodelijk, passend uitgevoerd {designed) en
gecoördineerd worden (regionaal, nationaal en internationaal) in verhouding tot de schaal van het
probleem. De groep zou de mogelijkheid om commentaar te geven op voorgesteld Aalscholver-beheer
alvorens acties ondernomen worden, erg op prijs stellen.
6. Dat deze "positie verklaring" circuleert binnen de relevante gouvernementele en niet-gouvernementele
organisaties.

