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 Inleiding 

Om de gezondheidstoestand van de Europese Atlantische en Noordzeekusten op te volgen heeft OSPAR in het 

verleden enkele doelstellingen geformuleerd, de zogenaamde Ecological Quality Objectives (EcoQOs) waar de 

monitoring van vervuilende stoffen in vogeleieren deel van uitmaakte. De ophoping in het mariene milieu van 

persistente polluenten zoals zware metalen en organochloorverbindingen (PCB’s, DDT’s, HCB en HCH’s) wordt 

gemeten in eieren van visdief, noordse stern en scholekster. De aanwezige concentraties worden afgetoetst aan 

vooraf vastgelegde drempelwaardes (Ditmann et al., 2011). Gebaseerd op langlopende monitoring in de 

Waddenzee (Becker et al., 2004, 2009) werd in de Noordzee een pilootstudie uitgevoerd in 2008-2010, waarvoor 

ook België eieren heeft aangeleverd. Daarnaast werden er eieren uit 2015 aangeleverd. 

Initiëel werden hier 2 milieudoelen aan gekoppeld in het kader van de KRMS, nl. ‘concentraties PCB, DDT, HCB 

en HCH overschrijden de drempelwaarden niet’, en, ‘er wordt geen verschil gemeten tussen de 

kwikconcentraties in vogeleieren uit getroffen en niet-geïndustrialiseerde zones’. Bij gebrek aan vogeleieren uit 

niet-geïndustrialiseerde zones, werd het doel aangepast en worden ook de kwikconcentraties vergeleken met 

OSPAR drempelwaarden. In 2017 maakte deze graadmeter evenwel geen deel uit van de tussentijdse 

beoordeling van de milieutoestand die OSPAR uitvoerde.  

 
 Achtergrond  

De Europese kusten vormen een belangrijk habitat voor broedende zeevogels. Hoewel veel van deze 

broedgebieden als onderdeel in uitvoering van de EU-Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn worden beschermd, staan 

ze vaak onder druk door vervuiling met persistente contaminanten die zich via het voedselweb ophopen in 

hogere organismen. Zeevogels staan aan de top van de voedselpiramide en worden daarom vaak gebruikt om 

persistente vervuiling te monitoren. Vooral zeevogeleieren zijn een bruikbare matrix omdat ze een non-

destructieve monitoring toelaten. 
 

 Geografisch gebied 

Figuur 2.34 toont de kolonies waar eieren van visdief, noordse stern en/of scholekster werden verzameld. Enkel 
de locaties waar eieren van visdief of noordse stern werden verzameld zijn van belang voor deze rapportage. 

 

De concentraties van Hg, PCB, DDT en HCB in visdiefeieren die in 2008, 2010 en 2015 werden verzameld in 

de kolonie van Zeebrugge waren in alle jaren hoger, en in het geval van PCB veel hoger, dan de 

vooropgestelde norm. Alleen voor HCH werd de goede milieutoestand behaald. 
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Figuur 2.34. Locaties waar eieren van visdief (Common Tern), noordse stern (Arctic Tern) en/of scholekster 
(Oystercatcher) werden verzameld in de periode 2008-2010.  

 

 Methodologie 

In 2008, 2010 en 2015 werden in de kolonie van Zeebrugge 10 eieren van visdief Sterna hirundo verzameld en 

diepgevroren bewaard. De eieren werden onder vergunning weggenomen uit 10 complete legsels (i.e. legsel met 

drie eieren) die hooguit 3 dagen waren bebroed (telkens 1 ei per nest). Ook in Nederland, Duitsland, 

Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden werden visdiefeieren verzameld (Figuur 2.34). Voor deze 

pilootstudie werden ook eieren van noordse stern en scholekster verzameld, maar niet in België. In een latere 

fase werd de inhoud van de eieren gehomogeniseerd. Residuen van kwik (Hg), ƩPCB (som van 62 congeneren), 

ƩDDT, HCB en ƩHCH (som van verschillende isomeren) werden volgens een standaard protocol gemeten door 

het Institut für Vogelforschung in Wilhelsmhaven, Duitsland (zie Ditmann et al., 2011 voor meer details).  

 
 Resultaten en trend 

Figuur 2.35 toont de gemiddelde concentraties van de verschillende contaminanten in eieren van sternen 

(visdief/noordse stern) in de onderzochte kolonies rondom de Noordzee. De concentraties kwik, ƩPCB, HCB en 

ƩDDT waren het hoogst in de kolonie nabij de Elbe in Duitsland, waar een historische vervuiling van het slib nog 

altijd aanwezig is. Zeebrugge scoort voor ƩHCH goed in vergelijking tot de andere kolonies, voor kwik, ƩDDT en 
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HCB zijn de waarden die in Zeebrugge werden gemeten vergelijkbaar met de andere onderzochte kolonies 

(afgezien van de Elbe). Wat betreft ƩPCB’s behoren de waardes die in Zeebrugge werden gemeten tot de 4 

hoogste waardes van de onderzochte kolonies (inclusief de Elbe).  

 

 

 

Tabel 2.27. Overzicht van de gemeten concentraties (in ng/g versgewicht van het ei) in visdiefeieren afkomstig uit 
Zeebrugge. Van elke gemeten contaminant wordt de gemiddelde concentratie en de standaardafwijking van de 10 
verzamelde eieren getoond. Tussen haakjes wordt de overschrijdingsfactor vermeld ten opzichte van de MSFD-norm. 
(rood: goede milieutoestand is niet bereikt; groen: GMT wel bereikt). 

  Hg ƩPCB HCB ƩDDT ƩHCH 

2008 225,3 ± 40,4 (1,4) 968,2 ± 230,8 (48,4) 2,3 ± 0,7 (1,2) 29,0 ± 8,4 (2,9) 0,2 ± 0,3 (0,1) 

2010 398,7 ± 68,6 (2,5) 902,8 ± 318,3 (45,1) 4,5 ± 0,8 (2,3) 46,2 ± 31,6 (4,6) 0,9 ± 0,8 (0,4) 

2015 262,7 ± 62,6 (1,6) 766,3 ± 269,9 (38,3) 4,6 ± 1,2 (2,3) 28,3 ± 7,3 (2,8) 0,5 ± 0,2 (0,2)  

norm 160 ng/g 20 ng/g 2 ng/g 10 ng/g 2 ng/g 

 

Figuur 2.35. Gemiddelde concentraties (ng/g) van 
persistente chemicaliën in eieren van sternen in 
de periode 2008-2010 (bron: Ditmann et al., 
2012).  

De horizontale lijnen geven de 
kwaliteitsdoelstelling van OSPAR weer (EcoQO).  

NB in deze figuur is de ƩPCB gebaseerd op slechts 
26 congeneren, maar in de tekst en in tabel 1 
wordt verwezen naar de som van alle 62 
congeneren.  
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Wat betreft de ƩHCH in visdiefeieren uit Zeebrugge werd de doelstelling voor een goede milieutoestand in alle 

onderzochte jaren bereikt (Tabel 2.27). De concentraties van de overige polluenten lag telkens hoger dan de 

vooropgestelde norm. De ƩPCB lag in alle jaren meer dan 38 keer hoger dan het milieudoel en de ƩDDT lag 2,8-

4,6 maal hoger dan de vooropgestelde norm. De gemeten concentraties van HCB en kwik voldeden weliswaar 

niet aan de norm, maar lagen wel dicht in de buurt. Er is geen duidelijke trend waarneembaar. 

 
 Conclusies  

Visdieven zijn toppredatoren die in Zeebrugge vooral op zee en ook wel in de haven foerageren op jonge 

pelagische vis, tot op een afstand van ongeveer 10 km van de kolonie. Het zijn zogenaamde “income breeders”, 

die de energie en de voedingsstoffen voor de aanmaak van de eieren halen uit lokaal vergaard voedsel (i.t.t. 

capital breeders die ook vetreserves gebruiken om de eieren aan te maken). De polluenten in de eieren zijn dus 

volledig afkomstig van lokale vervuiling. Het zijn persistente polluenten die lange tijd in het milieu blijven zitten 

en grotendeels afkomstig zijn van stoffen die door de mens in het milieu zijn gebracht, maar die soms ook van 

nature in lage concentraties in het milieu kunnen voorkomen (bijvoorbeeld kwik). De productie en het gebruik 

van PCB’s, DDT, HCB en HCH is al enkele tientallen jaren verboden in West-Europa maar deze stoffen blijven 

lange tijd in het milieu zitten en worden vooral in rivieren en estuaria nog altijd in vrij hoge concentraties 

aangetroffen. Het langlopende onderzoek in de Duitse Waddenzee (Becker et al., 2004) toont aan dat de 

concentraties in visdiefeieren initieel sterk afgenomen waren na het verbod in de jaren tachtig, maar dat de 

afname na 1990 veel langzamer verloopt. De visdiefeieren afkomstig van het Elbe-estuarium zijn nog altijd veel 

sterker vervuild dan de eieren van Zeebrugge. Maar de huidige concentraties in Zeebrugge zijn nog altijd (veel) 

te hoog om de goede milieutoestand te halen. Onderzoek van Voorspoels et al. (2004) laat zien dat in benthische 

organismen in de Schelde de hoogste concentraties worden aangetroffen rond de haven van Antwerpen en dat 

de concentraties afnemen naarmate men dichter bij de Scheldemonding komt. Verder op zee worden veel lagere 

concentraties gemeten.  

 
 Kwaliteitsaspecten  

De monitoring en verwerking van de gegevens gebeuren volgens OSPAR richtlijnen. 

 
 Data en analyse  

Data en metadata zijn ter beschikking op het BMDC (www.bmdc.be). 
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