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Samenvatting
Van Bemmelen, RSA 2010. Mogelijke consequenties van reductie van de hoeveelheid discards voor
N2000 instandhoudingdoelen. IMARES Rapport C152/10, 21 pp.

Discards zijn overboord gezette bijvangst van vissersschepen. Volgens de Nederlandse Visie op
herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) zouden discards uitgebannen moeten
worden. Verschillende soorten zeevogels profiteren echter van discards als voedselbron. De vraag is wat
de mogelijke gevolgen zijn van een reductie van of totale ban op de teruggooi van vis (discards) op
Natura2000 instandhoudingsdoelen.
Van de soorten die klassificeren onder de vogel- of habitatrichtlijn, worden drie vogelsoorten regelmatig
in associatie met visserschepen gezien. Dit betreffen de Grote Jager (niet-broedvogel, Friese Front), de
Kleine Mantelmeeuw (niet-broedvogel, Friese Front en als broedvogel, Waddenzee), en de Grote
Mantelmeeuw (niet-broedvogel, Friese Front).
Het is onduidelijk hoe belangrijk discards zijn in het dieet van Grote Jagers en Grote Mantelmeeuwen
buiten het broedseizoen in het algemeen en op het Friese Front in het bijzonder. Beide soorten zijn in
staat hun voedselkeuze te veranderen bij verminderd discard-aanbod. Zo zijn in Schotland broedende
Grote Jagers grotendeels overgeschakeld op het eten van zeevogels. Een vergelijkbare verandering in
voedselkeuze is waargenomen bij Grote Mantelmeeuwen in Canada. Terwijl de verspreiding van Grote
Mantelmeeuwen sterk samenhangt met visserij, is die relatie voor Grote Jagers niet gevonden. Het is
daarom waarschijnlijk dat bij het wegvallen van het discard-aanbod, aantallen Grote Mantelmeeuwen op
het Friese Front zullen afnemen, maar het is vooralsnog niet te voorspellen hoe aantallen Grote Jagers
op het Friese Front zullen veranderen.
Discards zijn belangrijk voedsel van Kleine Mantelmeeuwen. Een reductie hiervan heeft waarschijnlijk
effect op reproductief succes, conditie en overleving. Een achteruitgang in de omvang van de
Nederlandse broedpopulatie is daarom te verwachten. Gezien de sterke binding met visserij is een
verschuiving in verspreiding naar gebieden waar natuurlijk gefoerageerd wordt te verwachten. Deze
gebieden zijn het Friese Front en de Noordzeekustzone. Dieetstudies in combinaties met zenderdata van
Kleine Mantelmeeuwen die het Friese Front bezoeken zouden kunnen uitwijzen wat het mogelijke effect
van een discardban in dit gebied zou zijn.
Een reductie van of ban op discards kan ook indirecte gevolgen hebben voor Natura2000
instandhoudings-doelstellingen. Zo kan een reductie in discards een verandering in voedselkeuze van
jagers en sterns veroorzaken waarbij het niet uit te sluiten is dat predatie en/of kleptoparasitisme door
jagers en meeuwen op andere zeevogels, zoals sterns, toenemen. Indien populaties van discard-eters
slinken, zouden predatie en kleptoparasitisme op andere vogels afnemen.
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1. Inleiding
Discards zijn overboord gezette bijvangst van vissersschepen. Volgens de Nederlandse Visie op
herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) zouden discards uitgebannen moeten
worden. Grondgedachte is daarbij dat we zorgvuldiger moeten omgaan met waardevolle biomassa. In
2010 wordt bekeken hoe dit bereikt zou kunnen worden en wat de impact ervan is op sector en overheid.
Er is echter nog niet onderzocht wat de mogelijke effecten van het wegvallen van discards op de
instandhoudingsdoelen van Natura2000 gebieden zouden kunnen zijn. Verschillende soorten zeevogels
profiteren van discards als voedselbron. Hieronder bevinden zich meerdere soorten waarvoor Natura2000
gebieden zijn aangewezen.

2. Kennisvraag
Wat zijn de effecten van de reductie van de teruggooi van vis (discards) op Natura2000
instandhoudingsdoelen? In het bijzonder, wat zijn de effecten van een totale discardsban?

3. Afkadering: om welke gebieden en welke soorten gaat het?
In Bijlage A staan alle soorten die kwalificeren onder de EU vogel- of habitatrichtlijn in zoute gebieden
waar visserij plaatsvindt. In de meest rechter kolommen wordt aangegeven of vis wel of geen belangrijk
deel van het dieet van de soort is en vervolgens of de soort wel of niet profiteert van de beschikbaarheid
van discards.
Van de aangewezen soorten maken slechts de Grote Jager Stercorarius skua, Kleine Mantelmeeuw Larus
fuscus en Grote Mantelmeeuw L marinus regelmatig gebruik van discards (Camphuysen et al. 1995). Ook
Visdieven Sterna hirundo en Noordse Sterns S paradisaea maken met enige regelmaat gebruik van
discards (Walter & Becker 1997). De huidige kennis van het dieet van deze soorten wordt besproken in
hoofdstuk 4, met bijzondere aandacht voor het belang van discards in het dieet van deze soorten. In
hoofdstuk 5 wordt vervolgens besproken wat de mogelijke gevolgen van een discardban kunnen zijn voor
deze soorten.
Een aantal soorten zijn sporadisch achter vissersboten gezien, zoals de Zeekoet (Camphuysen et al.
1995). Voor Zeekoet werd gesuggereerd dat deze alleen in gevallen van extreme voedselschaarste
gebruik maken van de beschikbaarheid van discards (Camphuysen et al. 1995). Vanaf de jaren 1980
werden Aalscholvers in toenemende mate achter visserschepen waargenomen. Ogenschijnlijk leken deze
vogels samen met grote aantallen meeuwen te profiteren van discards. Gedetailleerde waarnemingen
vanaf een vissersschip wezen echter uit dat Aalscholver actief en succesvol foerageren gedurende
perioden dat vissersschepen geen discards over boord zetten maar wel actief aan het vissen zijn.
Waarschijnlijk foerageren deze Aalscholvers op door de boomkor opgejaagde vissen (Camphuysen
1999). De betekenis van dit gedrag voor Aalscholvers is vooralsnog onduidelijk, maar waarschijnlijk niet
groot – er worden nooit grote groepen Aalscholvers achter kotters waargenomen.
Voor de overige aangewezen soorten heeft de reductie van discards waarschijnlijk geen directe gevolgen
omdat ze geen gebruik maken van discards. Het kan wel zo zijn dat deze soorten indirect gevolgen
ondervinden van de reductie van discards. Deze mogelijkheid wordt in een apart hoofdstuk (6)
besproken.
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4. Hoe groot is aandeel van discards in het dieet?
Discards vormen niet de enige voedselbron voor deze zeevogels. Hoewel de grote hoeveelheden van dit
“makkelijk voedsel” worden benut door miljoenen vogels op de Noordzee (Camphuysen et al. 1995,
Garthe et al. 1996, Furness & Tasker 1999) vinden alle genoemde soorten ook veel voedsel zelf, zonder
hulp van vissersschepen (Camphuysen & Garthe 1997, Garthe 1997, Skov & Durinck 2001), waardoor
het exacte belang van discards niet makkelijk is vast te stellen. Bovendien zal het aandeel discards in het
dieet varieren tussen soorten, locaties en seizoenen (Furness & Tasker 1999).
Hieronder wordt de huidige kennis van dieet van de Grote Jager, Kleine Mantelmeeuw en Grote
Mantelmeeuw besproken, in het bijzonder met betrekking tot het belang van discards in het dieet.

Grote Jager Stercorarius skua
De Grote Jager Stercorarius skua is met een wereldpopulatie van circa 16.000 paar een zeldzame
zeevogel. In 1998-2002 broedde 60% van de Grote Jagers in Schotland (Mitchell et al. 2004). Buiten
Schotland broeden Grote Jagers in IJsland, Noord-Noorwegen en op Spitsbergen, Bereneiland en Jan
Mayen (Furness 1987, Anker-Nilssen et al. 2000). Schotse broedvogels trekken via de Noordzee naar de
overwinteringsgebieden rond het Iberisch Schiereiland en zuidelijker tot ter hoogte van West-Afrika
(Furness et al. 2006). Een analyse van ringterugmeldingen van in Nederland gevonden vogels laat zien
dat hier ook vogels van Bereneiland en IJsland komen (Leopold 2006). Onvolwassen vogels kunnen nog
verder trekken: tot in Caribische en zelfs Braziliaanse wateren (Furness 1987, Wernham et al. 2002).
Tijdens deze zuidwaartse trek trekt naar schatting 60% van de Noordwest-Europese populatie door het
zuidelijke deel van de Noordzee (Stienen & Kuijken 2003). Op grond van de EU Vogelrichtlijn is het
Friese Front aangewezen als beschermingsgebied voor de Grote Jager. De hoogste aantallen worden hier
vastgesteld in de late zomer en de herfst.
Er is veel bekend over het dieet van Grote Jagers tijdens het broedseizoen, maar zo goed als niets buiten
de broedtijd, wanneer dieetonderzoek aan zeevogels bijzonder moeilijk is. Het winterdieet kan bestaan
uit discards, maar ook kleine pelagische vis en andere zeevogels (Furness 1987, Camphuysen et al.
1995). Duidelijk is dat Grote Jagers opportunistische predatoren zijn, maar ook dat individuen zich
kunnen specialiseren op bepaalde prooien (Furness & Hislop 1981, Furness et al. 2006).
De broedpopulatie Grote Jagers in Schotland is in de vorige eeuw sterk gegroeid (Lloyd et al. 1991).
Deze toename is voor een groot deel toe te schrijven aan bescherming tegen vervolging, maar wordt
daarnaast ten minste deels toegeschreven aan de toegenomen hoeveelheid discards (Furness 1987,
Mitchell et al. 2004). Discards maken een groot deel uit van het dieet van Grote Jagers in de
broedgebieden, maar ook Noorse Zandspiering Ammodytes marinus, Haring Clupea harengus, zeevogels
en eendenmosselen Lepas, welke zelfstandig worden gevangen (Furness & Hislop 1981). Veranderingen
in het voedselaanbod hebben geleid tot veranderingen in het dieet van op Shetland broedende Grote
Jagers. Votier et al. (2004) lieten zien dat de proportie Wijting Merlanius merlangus en Schelvis
Melanogrammus aeglefinus in het dieet van Grote Jagers nauw correleert met de hoeveelheid
beschikbare discards van deze vissoorten. De reductie van de hoeveelheid beschikbare discards, in
combinatie met lage beschikbaarheid van Noorse Zandspiering, werd door de Grote Jagers
gecompenseerd door meer zeevogels te eten. Slechte groei van kuikens, laag broedsucces en lage adulte
overleving tijdens de zandspiering-crisis in de jaren 1980, toen overgeschakeld werd op zeevogels
(Hamer et al. 1991), suggereert dat zeevogels minder suboptimaal voedsel zijn ten opzichte van
zandspiering en discards, maar dit is niet noodzakelijkerwijs het geval. Phillips et al. (1997) rapporteert
dat broedsucces en conditie van adulte Grote Jagers op St Kilda niet lager was dan op Foula, terwijl deze
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vogels grotendeels van zeevogels leefden. Deze dieetverschuiving laat zien dat de Grote Jager als soort
flexibel is in zijn voedselkeuze, maar omdat individuen zich specialiseren in prooikeuze (Furness & Hislop
1981), kan overschakelen naar alternatieve voedselbronnen voor individuen dit tot problemen leiden. In
hoeverre deze veranderingen in dieet een negatief effect hebben op de populatiegrootte van Grote Jagers
is vooralsnog onduidelijk. Veranderingen in populatiegrootte zullen pas na jaren zichtbaar veranderen.
Dit hangt vooral samen met de hoge adulte overleving van Grote Jagers, waardoor bijvoorbeeld laag
reproductief succes pas na vele jaren te zien is in populatieschattingen (Furness 1987, Klomp & Furness
1992).
Furness et al. (2006) probeerden het dieet buiten het broedseizoen te bepalen door middel van de
analyse van stabiele isotopen in veermateriaal. De ratios tussen stabiele isotopen reflecteren het dieet in
de tijd dat de veer groeide. In het geval van broedende Grote Jagers begint deze rui vlak na het verlaten
van de broedgebieden en eindigt in mid-winter. Door de combinatie met zender- en loggergegevens kon
een inschatting verkregen worden hoe het dieet veranderde gedurende de rui en tijdens de zuidwaartse
trek. De resultaten van deze studie laten zien dat de ratio van δ13C geleidelijk toeneemt, wat een
toename in het aandeel bentische prooien in het dieet suggereert, en dat de ratio δ15N afneemt, wat een
afname in trophisch niveau reflecteert. De interpretatie van deze resultaten is echter lastig. Ten eerste is
het vooralsnog onduidelijk hoe isotoopratios vertaald moeten worden naar dieet op prooisoortniveau; in
het bijzonder het aandeel van discards. Ten tweede is er niet veel bekend over de timing en snelheid van
de handpenrui van Grote Jagers, waardoor er onduidelijkheid is over de locatie waar de vogel zich
bevond tijdens het aanleggen van specifieke veren. Een eerste analyse van nog ongepubliceerde data
suggereert dat Grote Jagers ongeveer de helft van de handpennen heeft vervangen wanneer de
Zuidelijke Noordzee wordt verlaten (R van Bemmelen, ongepubliceerde data).
Käkelä et al. (2006) analyseerden vetzuren in lichaamsvet. Dit lichaamsvet reflecteert het dieet in de
winter en liet een accumulatie van vetzuren die karakteristiek zijn voor pelagische vissoorten zien. Dit
suggereert dat 's winters pelagische vis, waarschijnlijk soorten als Sardien Sardina pilchardus, Ansjovis
Engraulis encrasicolus en Horsmakreel Trachurus trachurus, een belangrijke bron van vet en energie
vormen. Een hoog gehalte aan voor pelagische vis karakteristieke vetzuren (met lange ketens) zou
echter ook veroorzaakt kunnen worden door een selectieve mobilisatie van vetzuren ten tijde van
voedselschaarste. Iets dergelijks is gevonden in zoogdieren (Raclot 2003).
Bij discard-onderzoek op zee werden maar weinig Grote Jagers bij vissersschepen gezien, met de
hoogste aantallen in Augustus. Het registreren van Grote Jagers achter visserschepen is echter lastig,
omdat de vogels vaak laat arriveren ten opzichte van andere discardeters, ze een groot gebied rondom
de schepen gebruiken, en het schip weer verlaten zodra ze prooi hebben bemachtigd (Camphuysen et al.
1995). Er werd dan ook geen sterke relatie gevonden met visserijactiviteiten.

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus
De Kleine Mantelmeeuw broedt in Portugal, en van noord-Frankrijk, Groot-Brittanië en IJsland tot in
noord-Rusland. De kolonies zijn sterk kustgebonden, terwijl veel voedsel op zee wordt bemachtigd. De
totale broedpopulatie wordt geschat op 1.000.000 individuen. Hiervan broeden 240.000-260.000 paren
in landen van de Europese Unie; de Nederlandse broedpopulatie van 92.000 broedparen heeft hier een
flink aandeel in. De soort broedt hier pas sinds 1926, en na een langzame groei tot eind jaren 1960
maakte de populatie een periode van sterke groei door. De laatste jaren is de populatieomvang
gestabiliseerd.
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In twee gebieden overschrijden de aantallen Kleine Mantelmeeuwen RAMSAR-criteria: de Waddenzee,
vanwege het grote aantal broedparen (ongeveer een derde van de Nederlandse broedpopulatie) en het
Friese Front (waar 's zomers grote aantallen foeragerend worden waargenomen). De Kleine
Mantelmeeuw is een trekvogel die met name overwintert langs de Atlantische kusten van Frankrijk tot
Marokko. Het voorkomen op het Friese Front is daarmee een zomerfenomeen en heeft waarschijnlijk
voornamelijk betrekking op broedvogels van de kolonie van Vlieland (Ens et al. 2009).
Kleine Mantelmeeuwen hebben een breed voedselspectrum. Zeevis domineert in het dieet en wordt
aangevuld met onder andere zwemkrabben en borstelwormen. Hoewel individuen zich kunnen
specialiseren wat betreft gebiedsgebruik en voedselkeuze, wordt het meeste voedsel wordt op zee
verkregen (Camphuysen et al. 2008), en hierbij worden visserschepen veelvuldig bezocht (Garthe &
Huppop 1994, Camphuysen et al. 1995, Camphuysen et al. 2008). Kleine Mantelmeeuwen voerden hun
kuikens op Terschelling grotendeels met vis en behaalden de beste broedresultaten in jaren dat er veel
(calorierijke) haringachtigen werden aangevoerd (Noordhuis & Spaans 1992). Deze vissen komen
nauwelijks beschikbaar als discard en werden daarom waarschijnlijk door natuurlijk foerageergedrag
verkregen. Niettemin zijn discards een zeer belangrijke voedselbron (Garthe & Huppop 1994,
Camphuysen et al. 1995, Camphuysen et al. 2008), maar een open vraag is nog of het eten van veel
discards leidt tot een hoog of juist een laag broedsucces. Terwijl discards een prima voedselbron lijken te
zijn om de winter door te komen (Huppop & Wurm 2000), suggereren verschillende studies dat discards
minderwaardig kuikenvoedsel voor zeevogesl zijn (Grémillet et al. 2008, Osterblom et al. 2008, Mullers
2009).
Zenderdata van Kleine Mantelmeeuwen van de Texelse broedkolonie wijst uit dat deze vogels
voornamelijk ten zuidwesten van de kolonie foerageren (Camphuysen et al. 2008). Broedvogels van
Vlieland blijken wel het zeegebied ten noordwesten van de kolonie te bezoeken (Ens et al. 2009). Dit
gebied omvat ook het Friese Front. Helaas wordt er geen dieetonderzoek gedaan in de kolonie van
Vlieland en er wordt – na het werk van Arie Spaans et al in de jaren 1980 (Noordhuis & Spaans 1992,
Bukacinski et al. 1998) – ook geen dieetonderzoek meer gedaan op Terschelling. Koppeling van
zenderdata met dieet zou duidelijkheid scheppen over het belang van discards en natuurlijke
voedselbronnen voor op het Friese Front foeragerende Kleine Mantelmeeuwen.

Grote Mantelmeeuw Larus marinus
Langs kusten van het Noord-Atlantische gebied broeden 120.000-240.000 paren Grote Mantelmeeuwen.
In Nederland is het een zeldzame broedvogel en algemene doortrekker en wintergast. De soort
overwintert voornamelijk ten noorden van 45°N maar is zuidelijk tot aan de Azoren vastgesteld (Glutz
von Blotzheim & Bauer 1982, Cramp & Simmons 1983). In de zuidoostelijke Noordzee worden de
grootste aantallen bereikt in november-januari, met 60.000-90.000 vogels (Camphuysen & Leopold
1994). De meeste ringterugmeldingen van Grote Mantelmeeuwen in Nederland betroffen Noorse
broedvogels (Speek & Speek 1984).
Naar de voedselkeuze van Grote Mantelmeeuwen is niet veel onderzoek gedaan. Duidelijk is echter dat
het een opportunist is met een breed voedselspectrum. Vis vormt in onze streken het leeuwendeel van
het dieet, maar de soort is ook een geduchte predator van zoogdieren (tot de grootte van een Konijn
Oryctolagus cuniculus) en vogels (tot de grootte van een Aalscholver Phalacrocorax carbo) en hun eieren
en jongen. Ook menselijk afval en ongewervelden zoals inktvissen en mollusken worden in het dieet
aangetroffen (Glutz von Blotzheim & Bauer 1982, Cramp & Simmons 1983, Huppop & Wurm 2000,
Gilliland et al. 2004, Donehower & Bird 2008). Deze kennis is echter voornamelijk gebaseerd op werk in
de broedgebieden.
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De meest recente en uitgebreide analyse van het dieet van Grote Mantelmeeuwen in de zuidelijke
Noordzee is die van Huppop & Wurm (2000). Omdat de braakballen voor dit onderzoek werden
verzameld op een plaats waar ook Zilvermeeuwen Larus argentatus rustten en de braakballen van deze
soorten niet onderscheiden konden worden geeft dit onderzoek een beeld voor beide soorten. Deze
studie liet zien dat in perioden met hoge visserijactiviteit nabij Helgoland het percentage braakballen met
resten van discards veel hoger was (83-87%) dan in perioden met lage visserijactiviteit (12-31%). Ook
namen de aantallen Grote Mantelmeeuwen sterk toe in perioden met hoge visserijactiviteit. Huppop &
Wurm (2000) lieten daarnaast zien dat de conditie van de meeuwen (gemeten als lichaamsgewicht,
gecorrigeerd voor grootte in de vorm van koplengte) beter was in perioden met visserijactiviteit. Ze
concludeerden dan ook dat Grote Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen profiteren van de discards van
visserij en beargumenteren dat de betere lichaamsconditie de overleving van deze meeuwen positief kan
beïnvloeden.

Visdief Sterna hirundo en Noordse Stern S paradisaea
Visdieven en Noordse Sterns zijn lange-afstand trekkers die beide in Nederland broeden. In Nederland
broedt 12% van de Europese populatie Visdieven. Van de 17.000 tot 19.000 paren in Nederland in 20052006 broedt zo'n 25% de Delta en 35% in het Waddengebied (Aarts et al. 2008).
De Noordse Stern heeft een voornamelijk Arctische verspreiding. De Nederlandse populatie vormt maar
een klein deel van de Europese populatie. De grootste Nederlandse kolonie bevindt zich op Griend en de
totale Waddenzee neemt 95% van het landelijk aantal broedparen voor zijn rekening (Aarts et al. 2008).
Zowel de Visdief als de Noordse Stern zijn voornamelijk viseters. Voedselonderzoek heeft zich
voornamelijk gericht op kuikenvoedsel (Stienen & van Tienen 1991, Limmer & Becker 2009) en op
wintervoedsel (Bugoni & Vooren 2004). Terwijl kuikens vooral vette vis aangeleverd krijgen zoals
haringachtigen en zandspieringen (Stienen & van Tienen 1991, Limmer & Becker 2009), blijken Visdieven
buiten het broedseizoen een breed scala aan prooidieren te vangen. Verschillende studies rapporteren
het bezoeken van viskotters door 'Noordse dieven' (Visdieven of Noordse Sterns) (Leopold 1993, Walter
& Becker 1997, Valeiras 2003). Valeiras (2003) liet zien dat ze met name in september regelmatig
viskotters bezoeken voor de kust van Galicië, Spanje, terwijl Leopold (1993), voor de Mauretaanse kust,
ze juist in het voorjaar achter viskotters ziet. Ook in de Waddenzee foerageren 'Noordse dieven' achter
kotters – in dit geval achter garnalenkotters Walter & Becker (1997). Walter & Becker (1997)
rapporteren tot maximaal 110 'Noordse dieven' (Visdieven of Noordse Sterns) foeragerend op discards
van garnalenkotters in de Duitse Waddenzee. De hoogste aantallen werden hier in mei vastgesteld.
Opvallend is dat Visdieven op Griend hun jongen veel laagwaardig voedsel brengen (zoals garnalen en
platvis) en daarbij een relatief laag broedsucces hebben (Stienen & van Tienen 1991). Studies aan
andere zeevogels, elders op de wereld, laten ook zien dat een overmaat aan 'junkfood' veelal gepaard
gaat met een laag broedsucces (Wanless et al. 2005, Grémillet et al. 2008, Whitfield 2008, Mullers
2009). De vraag is of de oudervogels wel andere (beter) voedsel zouden kunnen aanbrengen maar
kiezen voor de makkelijke weg van voedsel oppikken achter kotters, ookal is dit laagwaardig voedsel, of
dat ze wel moeten, omdat er onvoldoende hoogwaardig voedsel te vinden is. Resultaten van Limmer &
Becker (2009) suggereren dat oudervogels heel bewust vette vis aanvoeren: zij lieten zien dat onervaren
broeders kleinere hoeveelheden vette vis aanleveren bij de kuikens dan ervaren broeders. In plaats
daarvan voeren ze minderwaardig voedsel aan, waaronder garnalen. Het gevolg was dat de kuikens van
onervaren broeders minder goed groeiden en een lagere overlevingskans hadden.
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Desalniettemin kan het voor de adulten adequaat voedsel zijn – zij hoeven immers niet te groeien maar
slechts te voorzien in hun dagelijkse energiebehoeften. Onderzoek bij de Grote Stern heeft recent laten
zien dat oudervogels de beste vangsten voor hun jongen reserveren (vette vis), maar zelf vaak
genoegen nemen met minderwaardige prooien, zoals wormen, binnen hetzelfde broedseizoen (Stienen
2006).
Het blijft onduidelijk wat het belang van discards is in het dieet van adulte Visdieven en Noordse Sterns
in het broedgebied. Het is niet ondenkbaar dat dit momenteel wordt onderschat. Dit vraagt om
dieetonderzoek, bijvoorbeeld aan de hand van braakballen.
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5. Mogelijke gevolgen van de reductie van discards
Populaties discard-etende zeevogels rond de Noordzee zijn in de vorige eeuw sterk gegroeid (Lloyd et al.
1991, Mitchell et al. 2004). Hoewel het duidelijk is dat grote hoeveelheden discards beschikbaar zijn en
gegeten worden door zeevogels (Camphuysen et al. 1995, Garthe et al. 1996, Huppop & Wurm 2000), is
het moeilijk aan te tonen dat de populatiegroei direct te relateren zijn aan de hoeveelheid discards
(Reeves & Furness 2002). Het leggen van causale verbanden tussen discards-aanbod en populatietrends
van zeevogels vereist lange-termijn data van (kuiken)dieet, reproductie en overleving, alsmede kennis
van niet door visserij beïnvloede populatie-parameters. Ook experimenten kunnen waardevolle inzichten
geven. Voorspellen hoe aantallen en verspreiding van discard-eters veranderen buiten de broedtijd
vereist onder andere kennis van dieet en de flexibiliteit in deze.
Het bepalen van het effect van discards op zeevogels in de Noordzeee wordt bemoeilijkt doordat er niet
of nauwelijks gebieden zijn waar geen visserijactiviteit plaast vindt. Er kunnnen daarom geen
vergelijkingen worden gemaakt in de ruimte. Een alternatief is het koppelen van temporele
veranderingen in visserijactiviteit aan dieet en conditie van zeevogels. Dergelijke situaties komen
nauwelijks voor en zijn dan ook niet vaak aangegrepen voor onderzoek.

Effecten op reproductie
In de Middellandse Zee was het reproductief succes van Geelpootmeeuwen L michahellis en Kleine
Mantelmeeuwen lager in jaren waarin een trawler moratorium van kracht was (Oro et al. 1995, Oro
1996a). Ook was het eivolume van Kleine Mantelmeeuwen lager in deze jaren (Oro 1996a). Noordhuis &
Spaans (1992) beschrijven dat Zilvermeeuwen op Terschelling hun kuikens in de jaren zestig grotendeels
(c 75%) met vis voerden, maar dat later het aandeel vis in het dieet van de zilvermeeuwenkuikens
afnam. Camphuysen (1996) beargumenteert dat dat deze verandering in voedselkeuze veroorzaakt werd
door beperkende maatregelen binnen de 12-mijlszone in 1989, waardoor belangrijk foerageergebied voor
Zilvermeeuwen wegviel. De populatie van de Zilvermeeuw vertoont sinds begin jaren negentig een sterk
dalende trend. In de kolonie op Terschelling ging deze afname gepaard met een laag reproductiesucces.
Het wegvallen van discards als voedselbron kan dus op verschillende manieren een negatieve invloed
hebben op reproductie van meeuwen. Dergelijke effecten zijn ook te verwachten voor de in Nederland
broedende Kleine Mantelmeeuwen. Wanneer deze effecten groot genoeg zijn, zullen ze uiteindelijk
vertalen in een afname van de populatiegrootte. Aangetekend dient te worden dat gereduceerd
broedsucces pas na jaren zichtbaar zal zijn in trends van de populatiegrootte.
Gezien de grote hoeveelheden discards die Texelse Kleine Mantelmeeuwen in recente jaren naar de
kolonie brengen (Camphuysen et al. 2008), is het de vraag in hoeverre zijn het wegvallen van discards
kunnen compenseren met natuurlijk verkregen voedsel. Ook kan verwacht worden dat cannibalisme en
intraspecifieke competitie toenemen, zoals gebeurde bij Audiouns Meeuwen in de Middellandse Zee ten
tijde van voedselschaarste (Oro 1996b). Een achteruitgang in populatiegrootte, zoals bij Zilvermeeuwen
sinds de jaren 1990, is hierbij niet onwaarschijnlijk. Lopend en toekomstig onderzoek in de Texelse en
andere kolonies zullen hier hopelijk antwoorden op geven.

Effecten op verspreiding van Kleine Mantelmeeuwen
Op de waddeneilanden broedende Kleine Mantelmeeuwen exploiteren verder van de kust gelegen
gebieden dan Zilvermeeuwen (Camphuysen 1996). Studies waarin werd gezocht naar een relatie tussen
de verspreiding van Kleine Mantelmeeuwen op zee en visserij suggereren dat visserij niet de
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belangrijkste factor was die de verspreiding bepaalde (Camphuysen 1996, Skov & Durinck 2001,
Schwemmer & Garthe 2005) en dat aantrekking tot vissersschepen slechts een lokaal proces is (Skov &
Durinck 2001). Natuurlijk voedselaanbod zou daarentegen een belangrijkere rol spelen (Skov & Durinck
2001, Schwemmer & Garthe 2005). 'Natuurlijk' foerageergedrag van Kleine Mantelmeeuwen wordt langs
de Nederlandse kust vooral waargenomen tot aan de 20m dieptelijn en op diepere locaties waar
voorspelbaar goede voedselsituaties optreden, zoals het Friese Front. De locaties waar vissersschepen
worden bezocht liggen echter een stuk verder uit de kust (Camphuysen et al. 2008). Het is daarom te
verwachten dat als discards wegvallen als voedselbron, Kleine Mantelmeeuwen genoodzaakt zijn om hun
kostje op plekken met een natuurlijk hoog voedselaanbod bijeen te scharrelen. Dit zijn de kustzone en
het Friese Front. In de kustzone zou competitie met Zilvermeeuwen toenemen. Of en hoe de aantallen op
het Friese Front dan zullen veranderen is vooralsnog onduidelijk, maar de fluctuaties in het natuurlijke
voedselaanbod aldaar zal hierbij een belangrijke rol. De onduidelijkheid hierin wordt veroorzaakt doordat
er geen kennis is van het dieet van op het Friese Front foeragerende Kleine Mantelmeeuwen. Deze zou
het belang van natuurlijke voedselbronnen versus discards kunnen aangeven.

Effecten buiten het broedseizoen – Grote Jager en Grote Mantelmeeuw
De Mediterrane studies betroffen de situatie in het broedseizoen. Gedurende het broedseizoen zijn
zeevogels gebonden aan de broedplaats. Buiten het broedtijd is de situatie echter fundamenteel anders:
er is geen binding meer met land en de vogels kunnen daarom over een veel groter gebied voedsel
zoeken. (Lokale) voedseltekorten zouden daarom in de broedtijd een groter probleem kunnen zijn dan
gedurende de winter.
Voor aantallen Grote Jagers en Grote Mantelmeeuwen in Nederland is de periode buiten het broedseizoen
relevant. In de zuidelijke Noordzee wordt er niet of nauwelijks gevist in de periode tussen Kerst en
Nieuwjaar en deze periode is door Huppop & Wurm (2000) gebruikt om het effect van discards op grote
meeuwen te meten. Zij vonden dat Grote Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen op Helgoland, Duitsland,
een betere conditie hadden in perioden met hoge visserijactiviteit, wanneer discards een belangrijke
voedselbron was. Omdat dieren met een betere conditie een lagere sterftekans hebben, kan de
beschikbaarheid van discards overleving positief beinvloeden. Omdat het dieet van individuele vogels
buiten het broedseizoen moeilijk te volgen is, is het echter moeilijk dit direct te relateren aan overleving.
Omdat lichaamsconditie bij aankomst in het broedgebied een belangrijk factor is in reproductief succes
(Drent & Daan 1980), zou de beschikbaarheid van discards gedurende de winter ook een indirecte
positieve invloed kunnen hebben op broedsucces.
We weten nagenoeg niets van het dieet van Grote Jagers (en daarmee het belang van discards) op het
NCP in het algemeen en op het Friese Front in het bijzonder. Mogelijk maakt de combinatie van hoge
mobiliteit en een opportunistische prooikeuze dat Grote Jagers robuust voor verminderde hoeveelheid
discards. Daar komt bij dat er geen duidelijk verband is gevonden tussen de verspreiding van Grote
Jagers en aanwezigheid van visserij op de Noordzee (Camphuysen et al. 1995). Het is daarom
vooralsnog onmogelijk te voorspellen hoe de aantallen op het Friese Front zullen veranderen wanneer
(hier) een discardvermindering of -ban wordt ingesteld. Indien discards een belangrijke voedselbron zijn
van Grote Jagers op het Friese Front, wat gezien de resultaten van Furness et al. (2006) en Käkelä et al.
(2006) niet ondenkbaar is, dan is het waarschijnlijk dat Grote Jagers sneller door zullen trekken en de
aantallen op het Friese Front zullen dalen. Omdat deze aantallen nu maar net het RAMSAR 1%-criterium
overstijgen (Lindeboom et al. 2005), zal een kleine achteruitgang tot gevolg hebben dat dit criterium niet
meer wordt overstegen.
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Ook voor de Grote Mantelmeeuw geldt dat er maar weinig bekend is over het dieet op zee en daarmee
van het belang voor discards voor deze soort. Net als Grote Jagers zijn Grote Mantelmeeuwen
opportunistische en geduchte predatoren. Een verandering in voedselkeuze, zoals bij Grote Jagers in
Shetland is vastgesteld, is daarom niet ondenkbaar. In tegenstelling tot Grote Jagers is de binding met
visserij voor Grote Mantelmeeuwen duidelijker. Bij het discard-onderzoek van Camphuysen et al. (1995)
attendeerden Grote Mantelmeeuwen 80-90% van de hauls. Geschat werd dat Grote Mantelmeeuwen 's
winters ongeveer een kwart van de tijd nabij vissersschepen doorbrengen. In andere jaargetijden was
dat minder (Camphuysen et al. 1995). Bovendien liet de verspreiding van Grote Mantelmeeuwen een
sterke correlatie zien met de verspreiding van vissersschepen (Camphuysen et al. 1995). Bij het
wegvallen van discards ligt een verandering in verspreiding van Grote Mantelmeeuwen – en daarmee een
achteruitgang op het Friese Front – daarom in lijn der verwachting.
Bij een verminderd aanbod van discard wordt de competie achter visserschepen verhoogd. Zowel Grote
Jager als Grote Mantelmeeuw zijn succesvolle discard-eters en kleptoparasieten. Het is daarom te
verwachten dat vooral kleinere soorten, die gevoeliger zijn voor kleptoparasitisme, het moeilijker krijgen
om nog succesvol op discards te foerageren (Camphuysen et al. 1995). Één van de mogelijke methoden
om hoeveelheden discards te verminderen, is het vergroten van maaswijdte. Hierdoor zal meer kleine vis
kunnen ontsnappen en zullen deze ook niet in de discards terecht komen. Hiervan hebben grote soorten,
zoals Grote Jager en Grote Mantelmeeuw weinig last, want die eten vooral grote vissen (Camphuysen et
al. 1995).
Omdat Visdieven en Noordse Sterns vooral dicht bij de kust garnalenkotters bezoeken (Walter & Becker
1997), zal een dicardban alleen effect op deze soorten kunnen hebben indien dit de garnalenvisserij
betreft. Het is echter vooralsnog te onduidelijk wat het belang van discards is in het dieet van Visdief en
Noordse Stern is om te kunnen voorspellen of er daadwerkelijk een effect zal zijn.
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6. Mogelijke indirecte gevolgen van de reductie van discards
Populaties van veel discard-etende soorten zijn gedurende de vorige eeuw sterk gegroeid. Veel auteurs
schrijven die toename mede toe aan de in die periode gegroeide beschikbaarheid van discards (Lloyd et
al. 1991, Furness et al. 1992, Furness & Tasker 1999, Mitchell et al. 2004).
Het gevolg van de populatiegroei van meeuwen is dat de samenstelling van zeevogelgemeenschappen is
veranderd. Zo is in de Duitse Waddenzee het percentage meeuwen ten opzichte van sterns veranderd
van 40% in 1951 tot 83% in 1995 (Becker & Erdelen 1987, Hälterlein & Südbeck 1996). Op de Duitse
Waddeneilanden Memmert en Mellum wordt het verdwijnen van belangrijke broedkolonies sterns
toegeschreven aan de inname van deze gebieden door meeuwen (Becker & Erdelen 1987). Pogingen tot
herkolonisatie door Visdieven Sterna hirundo bleven vervolgens onsuccesvol door predatie door
meeuwen (Becker 1995). Een effect van gereduceerd aanbod van discards, in ieder geval op korte
termijn, zou kunnen zijn dat predatie van broedvogels door meeuwen toeneemt. Een demonstratie
hiervan is de verhoogde predatie op zeevogels door Grote Jagers na reducties in de hoeveelheden
discards en zandspiering rondom de Schotse broedplaatsen (Votier et al. 2004). Indien pleisterende en
doortrekkende Grote Jagers op het Friese Front, net als de Schtolandse broedvogels, hun predatiedruk
op zeevogels verhogen, zouden jonge Zeekoeten, die door hun een ouder naar dit relatief veilige water
worden geloosd (Camphuysen 2002), wel eens tot de meest gemakkelijke prooien kunnen horen. Met
meer dan 20.000 Zeekoeten die op het Friese Front kunnen worden aangetroffen kwalificeert dit gebied
onder de EU Vogelrichtlijn. Regehr & Montevecchi (1996) vergelijkbare dieetverandering zien bij Grote
Mantelmeeuwen in Noordoost Canada, waar verminderd aanbod van discards leidde tot verhoogde
predatiedruk op Drieteenmeeuwen Rissa tridactyla. In de Waddenzee stelen Kokmeeuwen Larus
ridibundus door Grote Sterns Sterna sandvicensis (een soort die onder de EU Vogelrichtlijn Annex I valt)
aangevoerde vis (Stienen 2006). Deze predatie neemt toe als Kokmeeuwen het moeilijker krijgen ander
voedsel te bemachtigen, zoals met harde wind (Gorke 1990) of met hoogwater, wanneer
foerageergebieden onder water staan (Veen 1977). Het wegvallen van discards door de garnalenvisserij,
waar Kokmeeuwen ook veelvuldig gebruik van maken (Walter & Becker 1997), zou een vergelijkbaar
effect kunnen hebben.
Indien meeuwenpopulaties slinken zouden sterns en andere broedvogels weer ruimte moeten krijgen.
Het is echter de vraag op wat voor tijdschaal dit zou gebeuren. Hoewel het onduidelijk is wat de
consequenties zijn van de dieetswitch van Grote Jagers op Shetland voor hun broedsucces, zijn er
vooralsnog geen aanwijzingen voor een achteruitgang in het aantal Grote Jagers.
Voorspellen hoe zeevogelgemeenschappen veranderen als gevolg van veranderingen in het aanbod
discards vereist historische data en gedegen kennis van de populatie-ecologie van de betrokken soorten,
met name van meer 'natuurlijke' ecologische processen. Het is daarom belangrijk om niet alleen in te
zetten op monitoring van aantallen, maar ook zaken dieet, conditie en populatieopbouw in relatie tot
reproductief succes.
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7. Conclusies

Gevolgen voor discard-eters
Van de soorten die klassificeren onder de vogel- of habitatrichtlijn, worden drie vogelsoorten regelmatig
in associatie met visserschepen gezien. Dit betreffen de Grote Jager (niet-broedvogel, Friese Front), de
Kleine (niet-broedvogel, Friese Front en als broedvogel, Waddenzee), en de Grote Mantelmeeuw (nietbroedvogel, Friese Front). De volgende conclusies kunnen getrokken worden uit de literatuurstudie.
Grote Jager (Friese Front)
−
Het is onduidelijk hoe belangrijk discards zijn in het dieet van Grote Jagers buiten het
broedseizoen.
−
Grote Jagers zijn in staat hun voedselkeuze te veranderen bij verminderd discard-aanbod.
−
Het is niet te voorspellen hoe aantallen Grote Jagers op het Friese Front zullen veranderen bij
het wegvallen van het discard-aanbod.
−
Indien discards een belangrijke voedselbron vormen voor Grote Jagers op het Friese Front,
zullen de aantallen hier afnemen. Omdat nu maar net aan het RAMSAR 1%-criterium wordt
voldaan, zal dat bij een afname waarschijnlijk niet meer worden gehaald.
Kleine Mantelmeeuw (Friese Front / Waddenzee)
−
Discards zijn belangrijk voedsel van Kleine Mantelmeeuwen. Een reductie hiervan heeft
waarschijnlijk effect op reproductief succes. Een achteruitgang in de omvang van de Nederlandse
broedpopulatie is daarom te verwachten.
−
Dieetstudies in combinaties met zenderdata van Kleine Mantelmeeuwen die het Friese Front
bezoeken zou kunnen uitwijzen wat het mogelijke effect van een discardban in dit gebied zou
zijn.
Grote Mantelmeeuw (Friese Front)
−
Gezien het grote belang van discards in het dieet kunnen conditie en overleving afnemen.
−
Gezien de sterke binding met visserij zijn veranderingen in verspreiding te verwachten,
waardoor aantallen zullen dalen in gebieden waar een discardban wordt ingesteld.
Visdief en Noordse Stern ((Voordelta/Waddenzee/Oosterschelde/Westerschelde & Saefthinge)
−
Het belang van discards voor deze soorten is nog te onduidelijk om effecten van een discardban
te voorspellen.
−
Alleen een discardban in de garnalenvisserij zou eventueel een effect kunnen hebben.

Mogelijke indirecte gevolgen
De veranderende voedselsituatie voor discard-eters kunnen indirecte gevolgen hebben voor andere
vogelsoorten.
−
Een reductie in discards kan een verandering in voedselkeuze van jagers en meeuwen
veroorzaken. Hierdoor kan predatie en/of kleptoparasitisme door jagers en meeuwen op andere
zeevogels, zoals sterns, toenemen.
−
Indien populaties van discard-eters slinken, zouden predatie en kleptoparasitisme op andere
vogels afnemen.
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8. Kwaliteitsborging
IMARES beschikt over een ISO 9001:2008 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem
(certificaatnummer: 57846-2009-AQ-NLD-RvA). Dit certificaat is geldig tot 15 december 2012. De
organisatie is gecertificeerd sinds 27 februari 2001. De certificering is uitgevoerd door DNV Certification
B.V. Het laatste controlebezoek vond plaats op 22-24 april 2009. Daarnaast beschikt het chemisch
laboratorium van de afdeling Milieu over een NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 accreditatie voor
testlaboratoria met nummer L097. Deze accreditatie is geldig tot 27 maart 2013 en is voor het eerst
verleend op 27 maart 1997; deze accreditatie is verleend door de Raad voor Accreditatie.
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Bijlage A.
Soorten die kwalificeren onder de EU vogel- of habitatrichtlijn (bron: aanwijzingsbesluiten;
www.noordzeenatura2000.nl of de gebiedendatabase op www.synbiosys.alterra.nl/natura2000). In de
meest rechter kolommen wordt aangegeven of vis wel of geen belangrijk deel van het dieet van de
betreffende soort is en of de soort profiteert van de beschikbaarheid van discards.
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