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Sternenonderzoek Zeebrugge I 998

1. II{LEIDING

In 1997 is aan het Instituut voor Natuurbehoud een studie gestart met als doel de

kwaliteit en kwantiteit van de reproductie van sterns en meeuwen in de Voorhaven van

Zeebrugge te bepalen. Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprograÍnma

"Duurzaam Beheer van de Noordzee : stucturele en functionele biodiversiteit van Noordzee
ecosystemen".

In 1998 lag de nadruk van het onderzoek op het verband tussen voedselaanvoer en

broedsucces van de Yisdief Stema hirundo.

Het onderzoek kende drie belang.jke pijlers :

1) Telling van de broedpopulaties van de verschillende soorten sterns en meeuwen in de

Voorhaven van Zeebrugge. Deze tellingen gebeurden in samenwerking met Ringgroep
Zeebrugge van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

2) Onderzoek naar de broedbiologie van Visdieven : nest-controles, groeicuryes juvenie-
leq uiwliegsucces, voedselconsumptie juvenielen, predatie van eieren en jongerq enz.

3) Onderzoek naar het foerageergedrag, in het bijzonder naar de foerageergebieden en

dagritme van Visdief, Dwergstern S. albifrons en Grote Stern § scmdvicensis en voed-
selkeus van Visdief

Broedsucces van Dwergsterns en Grote Sterns werd onderzocht door Ringgroep
Zeebrugge.

Slechts een deel van alle verzamelde gegevens werd voor dit rapport uitgewerkÍ, waardoor
de gepresenteerde resultaten onder voorbehoud worden gegeven. [n het navolgende
verslag worden werkwijze en enkele resultaten kort besproken.
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J



Ver s lag v an w erkz aamheden

Voorhaven

Studiegebied

Legende

Enclosures :

I - Enclosure I
II : Enclosure II
III : Enclosure III
IV : Enclosure IV

Deelgebieden :

l:CTO
2 - Kleine Vlakte
3 - Kiezelweg
4 - Nieuw Strand
5 - Parking
6 - Duintjes
7 - Spoor I
8 - Spoor II
9 - Kade
10 : Flanders I
l1:FlandersII
12 : Flanders III

34
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Figuur 1. Onderzoeksgebied : Voorhaven van Zeebrugge met aanduiding van de
verschillende deelgebieden en locaties van de enclosures (gedigitaliseerde
luchtfoto, o kto b e r I 9 9 6).
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2. BROEDPOPULATMS STERNS EN MEETIWEN

Tellingen van de broedpopulaties sterns en meeuwen geschiedde grotendeels volgens

de methode die voor het Nederlandse Deltagebied is uitgewerkt door P.L. Meininger en

medewerkers (Rijks Instituut voor Kust enZee,Nederland; zie Bijlage 2). Er werd voor de

aantalsbepaling van sterns en meeuwen een taakverdeling opgesteld in overleg met de leden

van Ringgroep Zeebrugge (Georges De Putter en Filip De Ruwe).

Om het tellen van nesten en het volgen van het verspreidingspatroon te vereenvoudi-
gen werd een belangrijk deel van het terreiq 'Flanders I'genoemd (zie Figuur l), in hokken

van 50x50m verdeeld, met behulp van bamboestokken. Van een aantal van deze hokken

werd bovendien een vegetatie-opname gemaakt door Marc Leten (IN).
Het aantal broedende Kokmeeuwen werden geteld met de zogenaamde 'luciferme-

thode'. Dit gebeurde op 13 mei. Het aantal nesten van Visdief werd geteld tot 1 juni (zie

3.1), op 10 juni werden alle nieuwe nesten gemarkeerd en alle nog bezette nesten (dwz.

nesten met eieren op 10 juni) geteld. Het aantal paar Zllver- l,arus argentatus en Kleine
Mantelmeeuwen Z. fuscus werd gedeeltelijk bepaald met een telling van het aantd nesten

en gedeeltelijk met een telling van aaÍrwezige adulte vogels (rvl.5) op de broedplaats. Van
Stormmeeuw L. canus, Zwartkopmeeuw L. melanocephalus, Dwergstern en Grote Stern

werd het aantalbezetÍe nesten geteld. Een Geelpootmeeuw L. cachinrruïN werd met een

jong gezien, de partner werd niet waargenomen waardoor een kruising met Zilvermeeuw of
Kleine Mantelmeeuw mogelijk blijft .

Tabel 1. Aantal nesten vfin sterns en meeuwen in Voorhaven Zeebrugge in 1998.

Deelsebied t4) G,S .D,S KM ZKM SM ZM KLM GPM
1 CTO 0 0 0 0 0 0 (401 (40) 0

2. Kleine Wahe 276 0 0 0 0 0 (200) (2oo) I
3. Kezelwe.q (3s) 0 (?) 0 0 6 ( l0) 0 0

1. I{ieuw Strand (20) 0 ('/) 0 0 0 0 0 0

5 Parhns (45) 0 (?) 0 0 0 I 0 0

6. Duinties 5 70 ('/) 550 I 0 0 0 0

7. Spoor I 85 0 0 J 0 0 2 0 0

B Spoor II 6l 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Kade 57 0 (?) 0 0 0 ('/) 0 0

10. Flanders I 820 0 ('/) 278 2 I 68 77 0

I l. trlanders II 340 0 (?) l0l 2 0 (20\ 0 0

I2. Flanders III 14l 0 0 0 0 0 I 0 0

Totaal 1885 (70) (2so) 932 -5 (71 (330) (317) 1

VD=Visdief, GS=Grote Stern, DS=Dwergsterq KM=Koktneeuw, ZKNÍ=Zwartkoprneeuw.
SM=Stormmeeuw,ZNl:Zilvermeeuw, KLM=Kleine Mantelmeeuw, GPM=Geelpootrneeuw.
Getallen hrssen haa§es geven schattingen aan, definitieve gegevens worden nog bezorgd door Ringgroep
Zeebrugge.
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3. BROEDBIOLOGM

3.1. Nestcontroles

Vanaf 13 mei, toen het eerste nest met eieren in de Voorhaven werd gevonden, werd
elk nest van Visdief voorzien van een bamboestok met nestnummer. Op de eieren werd het

nest- en einummer met een watervaste marker geschreven. Daarbij werd elk ei gemeten

(lengte x breedte). Om de twee à drie dagen werden de gemarkeerde nesten gecontroleerd

en gezocht naar nieuwe nesten. Tot begin juni werd op deze manier naaÍ nesten gezocht op

de volgende plaatsen : Kleine Vlakte, Spoor I, Spoor II, Kade, Flanders I en Flanders II.
Op de andere plaatsen werden geen nesten genummerd. Nadien werden slechts op een

beperkt aantal locaties nestcontroles uitgevoerd omwille van tijdsgebrek. In totaal werden

van 1029 nesten legselgroottes en eimaten bepaald.

Het merendeel van de legsels werd gevonden tussen 18 en 29 mei (88% van de

gemerkte nesten) (zie Figuur 2). De legselgrootte was gemiddeld 2,63 et/legsel (legsels

binnen enclosures, n:l84). Er werden onder de 1029 gemerkte nesten vijf nesten met vier
en eén met vijf eieren vastgesteld. Mogelijk waren de eieren in die gevallen afkomstig van

twee verschillende wouwtjes.

t5n7 -5 18/20-5 21123-5 24126-5 27 129-5 30-5/1-6 214-6

Periode

5t7 -6 8/10-6

Figuur 2. Nieuw gevonden nesten per driedaagse periode in de enclosures I en II
(n:120).

3.2. Enclosures

Op vier locaties werden rond de eerste juni enclosures geplaatst rondom concentra-
ties van steeds enkele tientallen nesten van Visdief (zie Tabel2). Deze methode wordt
toegepast om juveniele vogels (van semi-nestvlieders) op een vaste locatie te houden zodat
ze tot het uitvliegen teruggevonden kunnen worden voor meting en/of weging en
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systematische observaties van voedselaanvoer uitgevoerd kunnen worden. Een enclosure

bestaat uit het plaatsen van kippegaas (maaswijdte 13mm), van 0,5m hoog, vastgemaakt

aan houten palerU zodaÍ Àch een aantal nesten binnen de omheining bevinden. Onderaan

het gaas werd aan de binnenzijde dampschermfolie bevestigd van 20cm hoogte om te
voorkomen dat kuikens zich zouden beschadigen aan het gaas.

De enclosures bevonden zich op Flanders I @nclosure I en II), Kade (Enclosure III)
en Kleine Vlakte @nclosure IV) (zie Figuur 1). Bij de keuze van de plaatsing werd met

een aantal factoren rekening gehouden. De belangrijkste hiervan zljn de volgende :

- concentratie van voldoende aantal nesten zodat oppervlakte van enclosure zoveel
mogelijk beperkt blijft (wat het zoeken naar kuikens vergemakkelijkt en dus de duur van
verstoring tijdens controles verminderd);

- gemakkelijk en snel bereikbaar zljn vanaf de weg (wat duur van verstoring tijdens

controles verminderd);

- spreiding van risico door locaties met verschillende predatiedruk te selecteren (op basis

van ervaringen in 1997).

Enclosure I kan beschouwd worden als de hoofclenclosure omdat daar het meest onderzoek
verricht is. De tweede enclosure op Flanders I (Enclosure II) was bedoeld als reserve in het

geval dat er iets mis zou lopen met enclosure I (spreiding van risico). Enclosure IV bevond
zich op de broedplaats waar rn 1997 de predatiedruk van Zilvermeeuwen het grootst was.

3. 2. I . (litkomststtcces

In de vier enclosures bevonden zich samen 184 legsels van Visdief, met in totad 464

eieren. Dit leverde een totaal van 367 uitgekomen jongen op. Het uitkomstsucces binnen

deze enclosures bedroeg dus 1,9 kuik/nest (ÀeTabel2).

Tabel 2. Uitkomstsucces van de verschillende enclosures, Zeebrugge 1998.

Het uitkomstsucces in enclosure I is beduidend lager daÍr in de andere enclosurs (zie

Tabel 2). Dit is hooftlzakelijk te wijten aan het hoge percentage van woegtrjdig verlaten
legsels in deze enclosure (één vierde van het aantal,legsels werd vroegtijdig verlaten) Dit
opmerkelijk hoog percentage kan verklaard worden door de hoge verstoringsgraad,
voornamelijk als gevolg van het feit dat in deze enclosure, in vergelijking met de andere

enclosures, het meeste onderzoek werd verricht (vangen van adulten op het nest, plaatsing

en aanwezigheid van permanente schuilhut). De verlaten nesten zijn random verdeeld in

Enclo,sure ltl legsels lt[ eieren l/
gepredeerde

legsels

%

gepredeerde
legsels

l{ legsels

vroegtrydig
verlaten

?6 legsels

vroegtijclig
verlaten

l{ uitgeko
m.en

jongen

(litkomst-

succes (J\[

kuik/nest)

I 7t t72 -J 4,2 l9 26,7 108 1,5

il 47 t28 1 2.,1 2 4.,2 114 2.,4

TII 22 55 0 0 1 4,5 52 2.,3

M 42 109 1 2.,3 1 2.,4 93 ))
Totaal 184 464 -5 2,7 23 12,5 367 1,9
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Vers lag van w e rkzaamheden

enclosure I en slechts één van de nesten waarvan één adult werd gevangen werd nadien

verlaten. Hieruit kunnen we besluiten dat het vangen van adulten geen rechtstreeks nadelig

effect heeft gehad op het woegtijdig verlaten van nesten. De meeste van deze woegtijdig
verlaten legsels zijn kort nadat het legsel volledig was in de steek gelaterq dus is de kans

reëel dat deze koppels op een andere plaats een tweede legsel geproduceerd zullen hebben.

Om de kuikens bij controle gemal,kelijk te kunnen identificeren werden deze binnen

de enclosures voorzien van een officiele ring van het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen. Deze werden aangebracht door de onderzoekers van het Instituut
voor Natuurbehoud. Buiten de enclosures werden de kuikens van Visdief door Ringgroep

Zeebrugge geringd. Ringgroep Zeebrugge ringde eveneens de kuikens van Grote Stern en

Dwergstem.

3 . 2. 2. Voedselconsumptie .juvenielen

Bij enclosure I werd begin juni op palen een houten schuilhut geplaatst en dit op een

hoogte van ongeveer 1,5 m. Vanuit deze schuilhut werden gedurende de periode 18 juni-

17 juli observaties van voedselaanvoer vastgelegd. Zo werd op 2l dagen in totaal 82 uren
geobserveerd (gemiddeld 3,9 uur/dag).

Een aantal juveniele Visdieven was individueel gemerkÍ met dezelfcle kleurmiddelen

als de adulten. Juvenielen werden op twee plaatsen van het lichaam gemerkt (voor- en

achter). De juvenielen bleken bovendien steeds op dezelfcle plaatsen te verblijven, meestal

dicht bij het oorspronkelijke nest, zelfs al konden ze reeds vliegen. Door deze plaatstrouw
en de kleurmerken was het mogelijk van een zestal nesten de 14 kuikens regelmatig te
observeren tot het moment van uitvliegen (en voor een aantd ook tot na het uiwliegen).

Gedurende de observaties werd genoteerd welk soort en formaat van vis werd
aangevoerd, door welke (gekleurmerkte) adult dit gebeurde en welk jong de prooi kreeg.

Lengtes van aangebrachte vissen werd geschat door een vergelijking te maken met de

kopsnavellengte van de adult, deze werd op 8 cm gesteld (Gemiddelde koplengte van
gevangen adulten bleek ca. 78 mm te Àjn)

Tijdens een deel van de observaties werd gelljktijdig door een tweede waarnemer, op
korte afstand van de kolonie, genoteerd waar gekleurmerkÍe Visdieven vanaf de kolonie
naartoe vlogen en vanwaar zij kwamen aanvliegen (zie Figuur 2). De twee waarnemers

stonden met elkaar in contact door middel van walkie-talkies.
Per uur werd gemiddeld 1,7 viVjuveniel aangevoerd (NB : Heeft betrekking op

slechts een deel van de gegevens, nl. 10,5 uren observatie.)

3.2.3. ( Iit:tliegsucces en gfoeianstes

Eérunaal per 2 à 3 dagen werden de kuikens van enclosure I, II en III gecontroleerd

en gewogeq die van enclosure IV minder frequent. Door de regelmatige metingen zijn
individuele groeicurves op te stellen (zie ook 3.2.4).

Jongen die bij controle op een leeftijd van 20 dagen of ouder waren verdwenen,

werden als uitgevlogen beschouwd, indien ze op jongere leeftijd niet meer werden

teruggevonden werden ze als'verdwenen' genoteerd.

Het aantal uitgevlogen jongen variëerde sterk per enclosure : van 0,05 juvenielen/nest

8
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(Kleine Makte) tot 2 juvenielen/nest (Kade) Dit verschil is voornamelijk terug te voeren

tot de hoge mate van predatie door Zilvermeeuwen op de Kleine Vlakte (Enclosure I\).
Een verschijnsel dat ook al n 1997 was opgemerkÍ. Predatie was nihil op de Kade
(Enclosure III) en matig op Flanders I (Enclosure I en II) (zie Tabel 3).

Yan Zllvermeeuwen die (pogingen tot) predatie op kuikens van Visdief hadden

ondernomen, werden de vaste roestplaatsen regelmatig afgezocht naar braakballen met

resten enlof ringen van Visdieven.

Tuhel 3. Het lot vun.juveniele Wscliet'€nt Zeebrugge 1998.

* Het aantal gepredeerdejongen is het aantal kuikens dat is vastgesteld in braakballen van Zilvermeeuwen adhv teruggevonden ringen. Doordat de

kans reëel is dat een aantal ringen van gepredeerde kuikens uit de enclosures niet in braakballen teruggevonden zljry zullen bij het aantal verdwenen
jongen ook nog een deel gepredeerde kuikens zitten.
** In enclosure IV en bij het totaal zijn 'gepredeerde' en 'verdwenen'jongen samenganomen. In enclosure IV zijn wijwel zeker alle verdwenen
jongen gepredeerd.

In alle vier de enclosures lag het aarfid. door ziekte of uitputting gestorven jongen

tussen de 12 Yo en 15 Yo. [n enclosure I stierven twee kuikens, van verschillende legsels,

ten gevolge van een luchtblaas in de nek.

De eerste kuikens vlogen uit op een leeftijd van 20 dagen, het laatste na 31 dagen
(zie Figuur 3) De mediane uitvliegduur was 24 dagen, van enclosure I, II en III respectie-

velljkZ4 dagen, 25 en23.

t9 20 2t 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Dag

Figuur 3. Frequentie van uitvliegduur in enclosure I, II en III, Zeebrugge 1998.

In figuur 4 is de gemiddelde groeicurve voor alle uitgevlogen jongen en de gevonden
minimale en maximale gewichten weergegeven. Na 13 dagen ligt het gemiddelde gewicht
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Ve r s l ag van w erkzaamheden

reeds boven de 100 g (het gemiddelde gewicht van de gevangen adulten was 118,9 g).

Zeer zware kuikens, van 145 g tot 156 g (!), werden vier maal aangetroffen in enclosure III
en éénmaal in enclosure I.

r 6 $§iI,$§\$r»^»n^»u^y6f §
Leeftijd (in dagen)

Figuur 4. Gemiddelde, minimale en maximnle gewichtenvanjuveniele Wsdieven uit
enclosure I, II en III, Zeebrugge 1998. (Opmerking : alleen uitgevlogen
juvenielen ajn in rekening gebracht).

De groeicurves in alle vier de enclosures waren vergelijkbaar (zie Figuur 5). In
enclosure III en in mindere mate in enclosure IV valt op dat de snelle groei langer doorzet
dan in enclosure I en II. Dit resulteert in een hoger gemiddeld maximum voor de enclosu-
res III en IV (ca. 130 g tegenover ca. 120 g in enclosure I en II), wat rond de 21" dag
bereikt wordt.
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c) r4o

L20

0

§ ^»Lbt§g\t\b\$.,»^Pr}^rb"F§
Leeftijd (in dagen)

140

120

0

§ ^» u b $§g\u§\s^»rl^»L^»b^F§
Leeftijd (in dagen)

Figuur 5. a) Gemiddelde gewfuhten van juveni.ele Visdi.even voor alle enclosures en van
enclosure I; b) idem enclosure II; c) idem enclosure III; d) idem enclosure IV,
Zeebrugge 1998. (Opmerking : alleen uitgevlogen juvenielen ajn in rekening
gebracht).
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3. 2. 4. Olieslachtoffer breng;t .jongen gyoot

Tijdens observaties in enclosure I op 28 juni kwam één van de adulte Msdieveq
waarbij de voedselaanvoer gevolgd werd, aanvliegen met olie op de veren. De vogel was

besmeurd op de nek en de linkerflank, ca. 8 oÀ van het verenpak was bedekt met olie.

Op die datum had de vogel nog drie kuikens van respectievelijk acht, tien en elf
dagen oud. Die dag bleef de vogel veel op de kolonie en bracht geen vis aan. Deze en de

eropvolgende dagen poetste de vogel zich veelvuldig in de enclosure.

In de vijf dagen erop volgend bracht de gekleurmerkte partner een normale
hoeveelheid prooi aan, ca. 2 vis/uur, de besmeurde vogel slechts 0,35 vis/uur (gedurende
16,6 uur observatie). Meermalen werd waargenomen dat de besmeurde vogel met vis
aankwam maar weigerde deze af te geven aan de kuikens. De aanvoer van prooien
bedroeg per juveniel nog slechts 0,65 vis/uur (per nest : 1,9 vis/uur), bij de vijf andere
geobserveerde nesten was dat in dezelftle periode 1,7 vis/uur (per nest : 4,1 viVuur) . Op 7
juli bleek de olie vrijwel verdwenen en voerden beide adulten in een normaal tempo vis aan.

Per jong was de aanvoer gestegen tot 1,8 vis/uur (per nest . 3,6 vis/uur).
Het voorval had een duidelijk meetbaar effect op de kuikens : het jongste stierl de

groeicurves van andere twee vertonen een opvallende knik (zie Figuur 6). De twee
overlevende jongen vlogen uit op een leeftijd van respectievelijk 27 en 28 dagen, wat aan

de late kant is (zie Figuur 3).
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Figuur 6. Groeicurves van de dfie juvenielen van het nest wuurbij op 28 juni één

van de ouders besmeurd rankte met olie, Zeebrugge 1998.
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Vers lag van w e rkzaamheden

4. FOE,RAGEERGEDRAG

4.1. Kleurmerken adulte Visdieven

Om van individuele vogels na te kunnen gaan welke foerageergebieden zij bezochten

en wat voor prooi àj zouden voeren aan hun jongen werden Visdieven indMdueel gemerkt

door het kleuren van de veren.

Watervaste inkt en enkele andere kleurstoffen werd voor het begin van het broeden

van de Visdieven getest op broedende Kokmeeuwen (zie Bijlage I).
Op basis van verzamelde informatie (literatuur, praktijkervaring van andere

onderzoekers) bleken picrinezuur (in het begin geel, na enkele weken geel-oranje) en

ztlverrutraat (donkerbruin) de meest duurzame kleurstoffen te z1n die bij vogels gebruikt

kunnen worden. Beide hechten zich namelijk aan de eiwitten van de veren.

In enclosure I werden begin juni (in de eilegfase) 32 adtlte Visdieven (van de 142

adulten broedend in die enclosure) gevangen op het nest dmv. inloopkooien. Hierbij
werden enkel adulten gevangen die minimum l0 dagen aan het broeden waren.

De veren werden op drie mogelijke plaatsen gekleurd : de nek, de vleugelboegen en

de stuit. Van de 32 individuen werden 26 gemerld. met alleen picrine erVof zilvernitraat, zes

ook met blauwe watervaste inkt. Per nest werd omwille van de verstoring steeds slechts

eén van de adulten gevangen. Naast het aanbrengen van de kleurmerken werden de

gevangen Msdieven geringd, gemeten (snavel-, vleugel-, kopsnavel- en vorklengte) en

gewogen. Van de 32 gevangen Visdieven bleek er eén geringd te zrjn in Nederland en acht

in Belgie.

4.2. Foerageergebieden

Vanaf de kades en de havendammen werden regelmatig observaties uitgevoerd van

foeragerende sterns. Hierbij werd voornamelijk gelet op gekleurmerkte individuen.
Daarnaast werden er, net zoals vorig jaar, 4 tochten gemaakt (op 14 mei,25 juru,2

en 22 juli) met een rubberboot (Tuimelaar, type Rib, van BMM). Hiervoor wordt volgens

een vast traject gevaren dat de verschillende dokken in de Voorhaven en de kustzone van

de Nederlandse grens tot aan Blankenberge aandoet en dit tot maximaal twaalf mijl in zee.

Hierbij worden volgens een standaardmethode stems geteld, waarbij speciale aandacht

wordt besteed aan eventuele waarnemingen van gekleurmerkte individuen. Op bepaalde

vaste punten werd ook het waterdoorzicht bepaald door middel van een Secchi-schijf
Als bijkomende informatie werden in de nabijheid van enclosure I observaties

uitgevoerd om arriverende en vertrekkende sterns te volgen die van en naar hun foera-
geergebieden vliegen. Het meerendeel vloog naar foerageerplaatsen binnen het havenge-

bied § waarnemingen: I23). De overgrote meerderheid van de vastgestelde richtingen

was de ferry-haven (56%) of de havenmond (28 %) (zie Figuur 7).
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Slik/Westdam
Kade

Havenmond
2B%

Westdam/CTo

7%
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s6%

Figuur 7. Foerageervluchten van gekleurmerkte Wsdieven veruleeld nuív vliegrich-
ting gedurende de peiode juni en juli 1998, 'Flanders I', Zeebrugge

4.3. Dagritme

Gedurende twee dagen (12 juni en 6 juli) zijn alle foerageervluchten van sterns over
een deel van de Westdam genoteerd. De eerste teldag vond plaats gedurende de eifase en

de tweede meer niulr het einde van de kuikenfase toe. Het deel van de Westdam dat in
beschouwing werd genomen, was 250 meter lang en lag net ten noorden van de Caxton-
weg (ook wel "Kiezelweg" genoemd). Er werd vrijwel continu geteld van zonsopgang tot
zonsondergang.

Tijdens de eerste telling was er een toename van activiteit rond hoogwater. Dit was

vooral àchtbaar bij Msdief en Dwergstem. Bij de Grote Stern viel vooral een sterke

avondpiek op (zie Figuur 8).

Vanwege de geconstateerde 'hoogwaterpiek' werd de tweede telling zo gepland dat
het hoogwater op een ander moment van de dag viel. Tijdens de tweede telling trad echter
geen zichtbaar 'hoogwater-effect' op (zie Figuur 9). Of de waargenomen toename in
foerageeractiviteit op l2juni verband hield met het getij blijft hierdoor vooralsnog onzeker.
De tweede telling werd immers uitgevoerd op het moment dat de energiebehoefte van de
kuikens namelijk zeer hoog is.

In totaal werden T202v\iegbewegingen geteld op de eerste dag en 11.018 op de

tweede. Van de in totaal 18.220 getelde sterns bestond 79 Yo uit Msdieven, lT Yo uit Grote
Sterns en l0 Yo uit Dwergsterns.
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Figuur 8. Wiegbewegingen vun sterns over de Westclnm op dn eerste telling (12 juni)'
Zeebrugge 1998 : (a) Wsdief, (b) Grote,Stern, (c) Dwergstern N A + V: som

van aankomende en vertrekkende individuen; HW : hoog water).
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Figuur 9. Wiegberuegingen van sterns over de Westdam op de tweede telling (6 juli),
Zeebrugge 1998 : (a) Wsdief, (b) Grote Stern, (c) Dwergstern (lV A + V = som
van aankomende en vertrekkende individuen; HW = hoog water).
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4.4. Voedselkeus

Tijdens de systematische observaties van gekleurmerkte Visdieven in Enclosure I
werden aantekeningen gemaakt over aangevoerde vis (soort en geschatte lengte).

Daaruit bleek dat veruit de talrijkst aangevoerde vis Haring Clupea harenguslSprot
Sprattus sprattus was (80oí), 9Yo waren Wijtingen Merlangius merlangys,3% Spieringen

Osmerus eperlanus, 2% (steen)bolken Trisopterus spec. en 60 kleine grondeltjes

Pomatoschistus spec. Hierbij moet wel de opmerking gemaakt worden dat deze bereke-
ning over slechts een deel van alle waarnemingen werd uitgevoerd (N:322 prooien). De
kleine grondeltjes werden vooral eind juni aangevoerd, bolken vooral vanaf begin juli Het
aantal aangevoerde wijtingen en bolken was relatief klein, deze vissen vertegenwoordigen
door hun grote formaat wel een relatief grote voedingswaarde.

4.5. Voedselaanbod

Om de voedselbeschikbaarheid te bepalen werd dit jaar een poging ondemomen om
op een aantal locaties rondom de Voorhaven van Zeebrugge pelagisch te vissen. Hiervoor
werd op I juni gedurende 10-15 minuten 8 keer gesleept door een visser met beroepserva-
ring. Het grote probleem hierbij was dat er geen controle mogelijk was of we wel degelijk
de vissoorten gevangen hebben die pelagisch leven en dus ook beschikbaar kunnen zijn als

voedselbron voor stemen. Daarenboven was de vissersboot niet echt uitgerust om
pelagisch te vissen. In een aantal, slepen zaten ook vrij veel Tong Solea solea, wat wijst op
het feit dat de neffen zeker de bodem hebben geraakt. Dit stelt de relevantie van de

bekomen resultaten sterk in waag.

5. BESLUIT

Het totaal aantal. uitgevlogen juvenielen in de Voorhaven van Zeebrugge kan geschat

worden door de in de enclosures gevonden broedsuccessen te eÉrapoleren. Dit gebeurde

door het broedsucces van Enclosure I en II te koppelen Íum het aantal nesten van Flanders I
en ff[, het aantal nesten van de Kade aan het broedsucces van Enclosure III en die van de
Kleine Vlakte aan het broedsucces van Enclosure fV. Voor de overige nesten is het
gemiddelde broedsucces van alle enclosures gehanteerd. Zodoende komen we op een

totaal van ongeveer 2300 uitgevlogen jongen (zie Tabel 1,3 &,4) |
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Tabel4. Overzichtvan het aantal uitgevlogen jongen per deelgebied, Zeebrugge 1998.

Deelgebied I{ ui t gevlo gen i ongen/ne s t* I{ nesten IY uitgevlogen iongen
Flanders I I ,56 820 t279

fhnclers III 1,56 L4T 220
Kade 2 57 114

Kleine Vlakte 0,05 276 14

Overige deelgebieden 1.,29 591 762
Totual 1 885 2389

* Enclosure I + tr = 1,56 uitgevlogen jongen/nest; Enclosure Itr = 2 uitgevlogen jongen/nest; Enclosure IV = 0,05
uitgevlogenjongen/nest; Gemiddelde alle enclosures = 1,29 uitgevlogenjongen/nest.

Met alle uitgevlogen juvenielen hebben echter de Voorhaven van Zeebrugge kunnen
verlaten. Een paar ringen van uitgevlogen jongen van de enclosures werden later in
braakballen van Zilvermeeuwen teruggevonden. Bij één paar Zllvermeeuwen op Flanders
II werden niet minder dan 83 gepredeerde kuikens gevonden, vele hiervan hadden reeds het
stadium van uitvliegen bereikt en Àjn waarschijnlijk bij een van hun eerste vluchten
gegrepen. Het aantal broedende Zllver- (en ook Kleine Mantel-)meeuwen in de Voorhaven
groeit immers gestaag Het is dus de waag hoe lang nog goede broedresultaten van sterns
behaald kunnen worden.

De voedselsituatie voor de Vsdieven die in de Voorhaven broeden lijkt uit de eerste
resultaten uitstekend Íe Àjn. De gemiddelde legselgrootte is gemiddeld tot hoog vergeleken
met andere kolonies; goeicurves en uiwlieggewichten wijzen eveneens op een goede
voedselsituatie. Opmerkelijk is wel dat deze goede voedselsituatie een behoorlijk
antropogene situatie is. Ten eerste is door de aanleg van de Voorhaven een totaal nieuw
biotoop voor de mariene fauna geschapen. Ten tweede leveren in- en uitvarende schepen
vele malen per dag een tafeltje-dek-je voor de sterns. Een Belgische kustzone zonder
Voorhaven zou waarschijnlljk niet een sternpopulatie van vergelijkbare omvang kunnen
herbergen.
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Bijlage I :

EXPERIMENTEN KLEI]RMERKEN ADT]LTE KOKMEEU\ryEN

Experiment I

Doel . uittesten van kleurmerkmethode om later toe te passen op adulte (en juveniele)

Visdieven.

lVíethode:

- Vangen van adulte Kokmeeuwen op het nest met inloopkooien

- Met zeer dikke watervaste stift in drie kleuren (rood, blauw, groen of blanco) de vogels
merken op drie verschillende plaatsen : bovenborst, buik/flank en staart. Het oplosmid-
del van de inkt is 1-methoxy-propanol-2, een alcoholachtige stof

- Totaal werden 9 Kokmeeuwen op dezeviJze gemerkt op 29 en 30 april.

Resaltaten.
De zichtbaarheid van de kleuren is in eerste instantie goed. De duurzaamheid is wisselend,

waarschijnlijk ten gevolge vÍur het meer of minder intensief opbrengen, èn door verschil in
leeffize van de vogels (meer of minder poetsen en verblijf in water). Op de buik was de

kleurstof het snelst verdwenen.
Na 14 dagen waren sommige kleuren vrijwel verdweneq andere nog redelijk nchtbaar.
Rood bleek de meest duurzame kleur te zijn.

Naast waarnemingen in de buurt van de broedplaats werden ook nog gemerkte Kokmeeu-
wen gezien in de Achterhaven (1 individu) en foeragerend op een weiland bij Lissewege (2
individuen).

Experiment II

Er was informatie ontvangen dat methyleenblauw en karmijnrood mogelijk goede
kleurstoffen zouden zln. Deze worden immers gebruikt voor het kleuren van ongewervel-
den.

Op 15 mei werden nog eens 4 adulte en 1 tweede kalenderjaar, alle broedende, Kokmeeu-
wen gevangen. Deze werden met de volgende kleuroplossingen gemerkt :

B : methyleenblauw in alcohol T0%
R-: karmijnrood in alcohol T0%
R+: karmijnrood met AlCl: enCaCl2in alcohol T0%
Binnen de drie dagen waren de kleuren bij alle 5 de individuen bijna volledig verdwenen,
daarom werd besloten methyleenblauw en karmijnrood niet toe te passen bij de Vsdief
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Bijluge II :

TELMETITODE VOOR STERNS EN MEETIWEN

volgens methode van RIKZ (Meininger, Berrevoets & Strucker) :

1. Sterns :

In de periode 1 meil3O juni (in 1998 '. 2 tlm 15 juni) worden de kolonies meermalen

bezocht, meestal3x.
Tijdens controle (1) worden alle nesten van een (ongemerkte) stok voorzien en geteld (*).
Tijdens controle (2) worden in één ronde :

- van de lege gestokte nesten de stok verwijderd en in aparte zak gedaaq deze worden
achterafgeteld;

- nieuw gevonden nesten gestokt, aantal geteld (*).
Uitwerking : aan het einde van het broedseizoen wordt het maximale aantal aanwezige
nesten op één datum bepaald. De extra verkregen informatie over de turn-over wordt
slechts 'in het achterhooftl' opgeslagen.

(*) Dit'tellen' geschiedt als volgt . per controle per kolonie wordt een vastgesteld aantal
(bijv. 100 of 200) stokken meegenomen. Door nu achteraf het aantal overgebleven
stokken te tellen weet men het aantal uitgedeelde stokken.

2. Meeuwen:

Het aantal wordt meestal bepaald dmv een éénmalige telling in de periode I mei/15 juni (in
1998: 18 tlm22mel) .

2. l. Koknteemu, Stormmeeuw :
Kleine kolonies (<200) wordeq indien ze overÀchtelijk zijn, geteld op broedende (zittende)

vogels. Bij grotere kolonies worden de nesten geteld met de lucifermethode.

2.2. Zifuermeeuw ,t'Kleirrc h[antelmeeuw :
Ongemengde / kleinere kolonies als KokmeeudStormmeeuw.

Grote gemengde kolonies :

1) Het gebied wordt opgedeeld in duidelijk herkenbare delen.

2)Per deel alle meeuwen tellen.

3) Per deel de minst talrijke soort apart tellen.

[Groepen niet-broedende vogels (sozen) niet meetellen.]
Nestbezetting bepalen :

4) In het gebied een aantal proefuakken bepalen, evt markeren met stokken.
5) Per vak alle meeuwen tellen.

6) Per vak nauwkeurig alle nesten tellen.
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Bijvoorbeeld :

2). totaal 1000 meeuwen geteld
3): van die 1000 zijn er 200 KLM, dus 800 ZM
5). in drie proefuakken 200 meeuwen geteld
6): in die vakken 125 nesten gevonden

-) Nestbezetting '.2001125:1,6 meeuw per nest
:) 20011,6 : I25 broedpaar KLM
-) 80011,6:500 broedpaar ZM
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