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Persistente polluenten zijn stoffen die traag afbreken en gedurende lange tijd (vaak decen-

nia) in het milieu aanwezig blijven. Ze zijn meestal door de mens in het milieu gebracht, 

maar komen ook van nature in zeer lage concentraties in het milieu voor (bv. kwik). De 

productie en het gebruik van deze stoffen zijn al enkele tientallen jaren verboden in West-

Europa. Persistente polluenten hopen zich via de voedselketen op in hogere organismen. 

Vooral in toppredators zoals zeevogels worden vaak relatief hoge concentraties gemeten. 

In 2008 en 2010 heeft het Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in de 

haven van Zeebrugge enkele eieren van 

visdieven (Sterna hirundo) verzameld. 

Deze werden onder vergunning weggeno-

men uit tien complete legsels (i.e. legsel 

met drie eieren) die hooguit drie dagen 

waren bebroed. Telkens werd één ei per 

nest verzameld. Tegelijkertijd werden ook 

in Nederland, Duitsland, Denemarken, het 

Verenigd Koninkrijk en Zweden visdiefei-

eren verzameld. De inhoud van de eieren 

werd in het laboratorium van het ‘Institut für 

Vogelforschung’ in Wilhelmshaven gehomo-

geniseerd waarna er gemeten werd hoeveel 

persistente polluenten (met name kwik, PCB, 

DDT, HCB en HCH) er in de eieren zaten.

De in de eieren aanwezige concentraties 

werden op Europees niveau afgetoetst aan 

vooraf vastgelegde drempelwaardes, de 

zogenaamde ‘OSPAR-criteria’. Diezelfde 

drempelwaardes werden op Belgisch 

niveau overgenomen als één van de milieu-

kwaliteitsnormen voor het bereiken van de 

goede milieutoestand ter implementatie van 

de ‘Kaderrichtlijn Mariene Strategie’ (zeg 

maar de ‘Kaderrichtlijn Water’ maar dan 

in het mariene milieu). De goede milieu-

toestand wordt bereikt als de concentra-

ties van de gemeten polluenten onder de 

vooropgestelde drempelwaarden blijven. 

In 2008 en 2010 waren de concentra-

ties in de onderzochte visdiefeieren ech-

ter hoger dan de vooropgestelde norm.
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Lokale vervuiling

Enkel de concentraties van HCH (hexachloor-

cyclohexaan) lagen onder de norm. Vooral 

de PCB-concentraties (polychloorbifenyl) 

die werden gevonden in de eieren uit de 

visdievenkolonie van Zeebrugge, waren veel 

te hoog (gemiddeld meer dan veertig keer de 

milieukwaliteitsnorm) en bovendien relatief 

hoog in vergelijking met de meeste andere 

onderzochte Europese kolonies. Maar ook 

de concentraties kwik, DDT en HCB in de 

Zeebrugse visdiefeieren voldeden niet aan 

de vooropgestelde milieukwaliteitsnorm.

Visdieven staan aan de top van de voed-

selketen. De visdieven die in Zeebrugge 

broeden, foerageren in de haven en op zee 

tot op een afstand van ongeveer tien kilo-

meter van de kolonie. Hun voedsel bestaat 

voornamelijk uit vette, energierijke vis zoals 

haring, sprot en zandspiering. Visdieven 

zijn zogenaamde ‘income breeders’, die 

de energie en de voedingsstoffen voor de 

aanmaak van de eieren halen uit lokaal ver-

zameld voedsel (in tegenstelling tot ‘capital 

breeders’ die ook vetreserves aanspreken 

om de eieren aan te maken). De polluenten 

in de eieren van visdieven zijn dus volledig 

afkomstig van lokale vervuiling. Blijkbaar 

is de omgeving van Zeebrugge dus nog 

altijd vervuild met persistente polluenten die 

zich opstapelen in onze kustbroedvogels.

Kleine mantelmeeuw

Om verder te onderzoeken wat de invloed 

is van dergelijke verontreiniging op onze 

kustbroedvogels werd in 2012, in samen-

werking met onderzoekers van de univer-

siteiten van Gent en Antwerpen, een nieuw 

onderzoek opgestart. Deze keer werden 

geen visdieven maar kleine mantelmeeu-
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wen (Larus fuscus) gebruikt én er werd uit-

sluitend gekeken naar kwikverontreiniging. 

De kleine mantelmeeuw is een bijzonder 

interessante soort voor dit type onderzoek 

omdat er binnen de soort erg veel variatie 

bestaat wat voedselkeuze betreft. Som-

mige individuen zijn uitgesproken ‘gene-

ralisten’ en hebben een brede menukeuze. 

Er zitten echter ook rasechte ‘specialisten’ 

tussen die zich bijvoorbeeld hebben toege-

legd op het (met trappelende poten) van-

gen van regenwormen in agrarisch gebied. 

Andere specialisten gaan het liefst de zee 

op om een visje mee te pikken dat door vis-

sers als ongewenste bijvangst overboord is 

gegooid. De echte ‘zeemeeuwen’ dus. De 

verwachting was dat de viseters meer kwik 

zouden binnenkrijgen dan hun soortgenoten 

die op het land foerageren. Vis bevindt zich 

immers hoger in de voedselketen en bevat 

dan ook hogere concentraties aan persis- 

tente polluenten. De belangrijkste onder-

zoeksvraag was of dat gevolgen zou hebben 

voor de groei en overleving van hun kuikens.

Energierijke vis

Tijdens de broedseizoenen van 2012 en 2013 

volgden de onderzoekers in totaal 73 nesten 

van kleine mantelmeeuwen op in de kust-

kolonie van Zeebrugge. Eerst werd bepaald 

in hoeverre het broedende vrouwtje een 
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‘zeemeeuw’ of een ‘landmeeuw’ was. Dat 

werd gedaan door de isotopensignatuur (de 

verhouding tussen koolstof en stikstof) van 

de eieren en de donsveren van de kuikens te 

meten. De vrouwtjes met een mariene signa-

tuur, de viseters dus, bleken grotere eieren 

te hebben dan hun soortgenoten die vooral 

landinwaarts gingen foerageren. Blijkbaar is 

energierijke vis toch wat gunstiger voor de 

aanmaak van eieren dan voedsel dat van 

land afkomstig is. Of misschien zijn de zee-

meeuwen wel betere, fittere individuen dan 

de landmeeuwen? Zoals verwacht, bevat-

ten de grotere eieren van de zeemeeuwen 

hogere concentraties kwik. Ook de veren 

van hun kuikens bevatten meer kwik dan 

die van de kuikens van landmeeuwen. 

Verder toonde het onderzoek aan dat de 

eieren van de meeuwen met een visdi-

eet waarschijnlijk nog groter zouden zijn 

geweest, mocht hun voedsel minder kwik 

hebben bevat. De extra energie die werd 

verkregen uit het visdieet werd dus voor een 

stuk teniet gedaan door de kwikvervuiling. 

Vervolgens werd gekeken of het kwikge-

halte een invloed had op de groei van de 

meeuwenkuikens. Dat bleek niet zo te zijn. 

Zowel de conditie als de groei van kuikens 

waarvan de moeder vooral op zee foera-

geerde, verschilde niet van mantelmeeuwen 

waarvan de moeder haar kostje op het land 

bij elkaar had gezocht. Dit duidt er waar-

schijnlijk op dat de concentraties zo laag 

zijn dat er geen negatieve effecten zijn op 

de groei en de overleving van de kuikens.

Eric Stienen (l) en Hans Matheve (r) van het INBO in de haven
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Consumptie door de mens

Overigens wordt het kwikgehalte door het 

Instituut voor Landbouw- en Visserijonder-

zoek (ILVO) ook opgevolgd in sediment en 

in biota (mossel en bot) die voor onze kust 

worden gevangen. De kwikconcentraties 

die werden gemeten in marien sediment 

dat werd verzameld voor onze kust, voldoen 

aan de milieukwaliteitsnorm van de Kader-

richtlijn Mariene Strategie, maar de concen-

traties die werden aangetroffen in mossels 

en botfilet voldeden net zoals de concen-

traties in visdiefeieren niet aan de norm.

Door consumptie van vis en zeevruch-

ten worden wij mensen dus blootgesteld 

aan deze toxische stof (vooral methylkwik 

is extreem toxisch). Zeker bepaalde vis-

soorten, zoals paling, bevatten nog altijd 

relatief hoge concentraties kwik. De ‘Euro-

pese Autoriteiten voor Voedselveiligheid’ 

(ESFA) raden dan ook aan om overmatige 

consumptie van bepaalde vissoorten te 

mijden. Ze gaan er echter van uit dat de 

voordelen van wekelijkse consumptie van 

vis nog altijd opwegen tegen de nadelen.
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