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Woord vooraf

Dit literatuuronderzoek naar een aantal functies die de Nederlandse Noordzee vervult
voor zeevogels is uitgevoerd in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL) in het kader van de Natuurverkenning 2011. Het uitbrengen van een
Natuurverkenning is een wettelijke taak, die onder verantwoordelijkheid valt van het
PBL en waaraan Wageningen UR via de WOT Natuur en Milieu een belangrijke bijdrage
levert.
De Natuurverkenning heeft tot doel een aantal mogelijke toekomstrichtingen voor
natuur en landschap op lange termijn te schetsen, waarbij ingespeeld wordt op
ontwikkelingen die op de samenleving kunnen afkomen. Naast het schetsen van die
mogelijke ontwikkelingen geeft de Natuurverkenning ook handelingsperspectieven voor
het beleid op korte en middellange termijn.
Om verschillende redenen staat het huidige natuurbeleid onder druk. Een van die
redenen is dat ondanks inspanningen de biodiversiteitsdoelen niet gehaald worden.
Daarnaast stuit het beleid op weerstand in de uitvoering ervan en is het beleid mogelijk
niet bestand tegen ontwikkelingen als klimaatverandering. Ook groeit de aandacht voor
het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en staan de zogenaamde
ecosysteemdiensten in de beleidsdossiers. Vanuit de samenleving klinkt het geluid dat
het natuurbeleid toe is aan een herijking. Natuurverkenning 2011 wil hierop inspelen en
de maatschappelijke discussie rond het huidige natuurbeleid prikkelen en voeden.
Kennis van de ecologie van zeevogels op de Nederlandse Noordzee is schaars maar
groeiende. We hopen dat de in deze rapportage genoemde fenomenen het belang van
monitoring en onderzoek onderstrepen. Er liggen immers ontelbaar veel kansen en
verantwoordelijkheden!
Onze dank gaat uit naar Wim Wiersinga en Han Lindeboom, die eerdere versies van de
tekst voorzagen van kritisch commentaar.

Mardik Leopold, Rob van Bemmelen & Steve Geelhoed
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Samenvatting

Zowel de Nederlandse Noordzeekustzone als verschillende offshore gebieden op het
Nederlands Continentaal Plat (NCP) zijn periodiek van groot belang voor zeevogels.
Hierbij maakt een aantal soorten zeevogels gebruik van verschillende delen van het
NCP, om uiteenlopende redenen en in verschillende seizoenen.
De kustzone is het hele jaar door van groot belang: in april-augustus voor Nederlandse
broedvogels (meeuwen en sterns), in februari-mei en juli-oktober voor grote aantallen
doortrekkers (zoals dwergmeeuwen) en in oktober-maart voor overwinteraars (zoals
futen en roodkeelduikers). De Nederlandse kustzone is geen op zichzelf staande entiteit,
maar eerder een ‘communicerend vat' met de kustwateren in de buurlanden en met de
grote Nederlandse binnenwateren zoals het IJsselmeer. Door teruglopende
(vis)productie in de binnenwateren en wellicht ook door een toenemende recreatiedruk
aldaar, zijn soorten als fuut en aalscholver hun heil in toenemende mate gaan zoeken in
de Noordzeekustzone.
De verschuiving van grote aantallen futen en aalscholvers naar de kustzone zou
veroorzaakt kunnen zijn door verslechterde omstandigheden in grote binnenwateren,
tegelijkertijd suggereert de toename van het aantal Roodkeelduikers in de Nederlandse
kustzone dat het voedselaanbod in de kustzone is verbeterd. Voor de schelpdier-etende
zee-eenden ligt dat echter anders: gedurende de afgelopen decennia trad er een
achteruitgang als gevolg van een verslechterd voedselaanbod. Herstel vindt nog niet
plaats, en zal naar verwachting uitblijven zolang er niet voldoende, geschikte
schelpdierbanken aanwezig zijn.
Ook Nederlandse broedvogels doen het niet goed. Meeuwen en sterns hebben
problemen met voedselvoorziening voor hun kuikens. De aantalsontwikkeling van sterns
stagneert of loopt terug; Visdieven zoeken het zelfs in omgekeerde richting, op het
IJsselmeer, maar lopen daar in de fuik van een geschikt broedgebied, omgeven door
verarmd voedselgebied. Voor de kleine mantelmeeuw betekent de verwachte afname
van de hoeveelheid discards in de visserij – een belangrijke voedselbron voor deze soort
– waarschijnlijk het begin van dalende aantallen broedvogels.
De suggestie van een goede voedselsituatie in de Noordzeekustzone, zoals herleid uit de
toename van fuut, roodkeelduiker en aalscholver, lijkt te contrasteren met het slechte
broedsucces en de vlakke of afnemende trends van in Nederland broedende sterns en
meeuwen. Maar eten deze soorten dezelfde vis? Hebben we het over dezelfde perioden?
Inzichten in de voedselecologie van deze soorten is onmisbaar om deze schijnbare
tegenstelling te doorgronden. Overwinterende roodkeelduikers en aalscholvers hebben
brede voedselspectra en lijken het prima te doen op een dieet van onder andere
stekelbaarzen, kleine grondeltjes, wijting Merlangus merlangus en haring Clupea
harengus. Over het winterdieet van futen is nog niet veel bekend.
Meeuwen en sterns gebruiken de kustzone als voedselgebied tijdens de broedtijd. De
jongen van grote sterns, visdieven, en ook in zekere mate zilvermeeuwen en kleine
mantelmeeuwen, groeien het best op een dieet van vette vis, zoals zandspiering
Ammodytes sp, haring en sprot Sprattus sprattus. Beschikbaarheid van vette vis – van
de juiste prooigrootte – is daarom van belang voor het in stand houden van hun
broedpopulatie. De hypothese is dat gebrek aan voldoende vette vis negatieve gevolgen
heeft voor broedpopulaties van meeuwen en sterns, maar dat overwinterende viseters
prima kunnen overleven op andere, minder profijtelijke vissoorten.
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Op volle zee spelen minder in het oog lopende, maar zeker zo belangrijke processen. Er
zijn belangrijke ruigebieden voor zeekoeten (met name het Friese Front) en grote jagers
(Friese Front, Bruine Bank), en belangrijke overwinteringsgebieden maar vermoedelijk
vooral opvetgebieden voor zeevogels (zoals de Bruine Bank voor alken en zeekoeten)
die zich na de winter weer opmaken voor het broedseizoen. Een goede kwaliteit van het
NCP draagt daarom bij aan een goede zeevogelstand, op internationaal niveau.
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1

Inleiding

Met de term ‘zeevogels’ worden die vogelsoorten bedoeld die veel en voornamelijk,
soms ver, op zee verblijven. De mate waarin deze soorten gebruik maken van de
Noordzee verschilt per soort. De definitie van een zeevogel kan daarom verschillen
tussen studies. Wij gaan uit van een brede definitie: behalve soorten waarvan alle
individuen het gehele jaar een pelagische levenswijze hebben, zoals noordse
stormvogels Fulmarus glacialis en zeekoeten Uria aalge, scharen wij ook soorten onder
de zeevogels waarvan een deel van de populatie in een deel van het jaar gebruik maakt
van het mariene milieu, zoals futen Podiceps cristatus en aalscholvers Phalocrocorax
carbo.
Hoewel ze niet tot een systematische groep behoren, vormen zeevogels een coherente
groep vogels door hun overeenkomsten in gedrag, broedbiologie, vorm en aanpassingen
door hun leven aan en op zee.
Zeevogels hebben zich op allerlei manieren aangepast aan het veeleisende leven op
zee. Diep duikende soorten hebben vaak korte, relatief kleine vleugels en een
torpedovormig lichaam, terwijl soorten van open zee vaak zeer lange, slanke vleugels
hebben die hen in staat stelt gebruik te maken van door golven voortgestuwde
luchtstromingen. Door zoutklieren kan worden omgegaan met zout water en
stormvogelachtigen hebben een goed ontwikkeld reukorgaan waarmee voedsel wordt
opgespoord (Schreiber & Burger, 2001; Gaston, 2004).
Veel zeevogels broeden in grote kolonies en exploiteren daar vandaan omliggende
zeegebieden. Andere broeden in het binnenland maar overwinteren op zee. Buiten het
broedseizoen zijn zeevogels niet gebonden aan land (hoewel sommige soorten wel
kusthabitats gebruiken) en gebruiken ze veel grotere gebieden. De meeste zeevogels
zijn trekvogels, maar sommige blijven gedurende het gehele jaar dicht bij de
broedplaatsen.
De demografie van zeevogels verschilt sterk van veel andere groepen vogels: ze worden
doorgaans oud, beginnen pas op late leeftijd met reproductie, leggen veelal één of
slechts enkele eieren per jaar en hebben veel tijd nodig voor het grootbrengen van
jongen. Zeevogels zijn daarmee kwetsbaar voor verhoogde mortaliteit door bijvoorbeeld
olierampen of voedseltekorten – de snelheid van herstel wordt beperkt door hun lage
reproductiesnelheid (Schreiber & Burger, 2001).
Als toppredators zijn zeevogels herhaaldelijk naar voren geschoven als monitors van het
mariene milieu, zowel in termen van voedselbeschikbaarheid als van verontreiniging
(bijv. Furness & Camphuysen, 1997; Ryan, 1987; Wanless et al., 2007; Piatt et al.,
2007). De reden hiervoor is dat zeevogels gevoelig zijn voor allerlei (antropogene)
factoren. Met name olievervuiling is een bekende en belangrijke bedreiging voor
zeevogels (Votier et al., 2005), maar ook voor verstoring door scheepvaart
(Schwemmer et al., 2011) en windmolenparken (Hüppop et al., 2006). Visserij heeft
zowel negatieve als positieve effecten op zeevogels. Zo profiteren veel zeevogels van
overboord gezette vis (Garthe et al., 1996). Anderzijds leidt bijvoorbeeld bijvangst van
stormvogelachtigen in lange-lijnvisserij jaarlijks tot grote aantallen slachtoffers
(Furness, 2003). In Tabel 1 en Tabel 2 worden factoren die zeevogelpopulaties
beïnvloeden samengevat.

Zeevogels op de Noordzee

11

Niet bij aantallen alleen
Het Nederlandse deel van de Noordzee (het NCP) wordt gebruikt door vele soorten
zeevogels: duikers, futen, aalscholvers, Jan-van-Genten, stormvogels, jagers,
meeuwen, sterns en alken. Dit werkdocument geeft geen overzicht van de trends en het
huidig voorkomen van zeevogels. Daarvoor kan beter verwezen worden naar de sinds
1984 door (of in opdracht van) Rijkswaterstaat tweemaandelijks uitgevoerde
inventarisaties van diverse soorten zeevogels (en de bruinvis) op het NCP door middel
van vliegtuigtellingen. De doelstelling van die monitoring is om veranderingen in ruimte
en tijd van zeevogels en zeezoogdieren op de Noordzee te beschrijven. Van de
resultaten van die tellingen wordt jaarlijks verslag gedaan in rapporten waarin de
verspreiding, het seizoenpatroon en de trend van zeevogels (en de bruinvis) op het NCP
wordt beschreven (Arts, 2010).
Het Nederlands Continentale Plat (NCP) vervult een aantal belangrijke functies in de
levenscyclus van deze zeevogels. In deze rapportage over zeevogels voor de
Natuurverkenning 2011 wordt ingegaan op een aantal van die functies. Dit is een
andere benadering dan gekozen wordt voor bijvoorbeeld het aanwijzen van Beschermde
gebieden onder Natura 2000. Daarvoor zijn primair aantallen vogels van belang en niet
zozeer de functie die bepaalde gebieden vervullen. Toch zijn juist deze functies
biologisch interessant en zeer relevant voor een beter begrip van de parameters die
sturend zijn voor het voorkomen van zeevogels op het NCP. Deze kennis kan leiden tot
een beter, althans meer op maat gesneden, beleid ten aanzien van de zeevogels.
We zoomen in op twee thema’s. Allereerst kijken we naar verspreiding en trends in een
aantal vogelsoorten, waarbij het voorkomen van voedselbronnen vermoedelijk sturend
is, maar waarbij de precieze rol van deze sturing nog allerminst duidelijk is. Daarna
wordt ingegaan op een drietal voorbeelden van zeevogelsoorten waarvoor de zuidelijke
Noordzee een bijzondere functie heeft voor doortrek, rui en overwintering gedurende
een bepaald gedeelte van hun levenscyclus. De voorbeelden laten samen zien hoe
(delen van) het NCP belangrijk zijn voor specifieke zeevogelsoorten, op verschillende
momenten in hun levenscyclus.
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2

Dieet & verspreiding van een aantal zeevogelsoorten

2.1

Trends in viseters: problemen elders? Roodkeelduiker,
fuut en aalscholver

In de Noordzeekustzone komt in najaar/winter een aantal diep duikende, visetende
vogelsoorten voor die hier allemaal een opgaande aantalstrend laten zien: fuut Podiceps
cristatus, roodkeelduiker Gavia stellata en aalscholver Phalocrocorax carbo. Deze
soorten bevinden zich veelal dicht onder de kust en zijn lastig te tellen doordat ze voor
naderende vliegtuigen en schepen wegduiken of wegvliegen. Daarom, of omdat ze niet
tot de doelsoorten van vigerende monitoringprogramma’s behoren, ontbreken ze veelal
in analyses van trends in zeevogels van het Nederlands Continentale Plat (NCP)
(bijvoorbeeld Arts & Berrevoets, 2006). Zeetrektellers constateerden echter sterke
toenames van de aanwezigheid van deze vogels onder de Nederlandse kust.
Een opvallende ontwikkeling is dat in recente jaren tienduizenden futen zijn komen
overwinteren voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust (data Nederlandse Zeevogelgroep
en IMARES). Een telling van futen in februari 2006 liet zien dat hier, in een band tussen
500 en 2700 m uit de kust (Figuur 1), zo’n 28.000 futen overwinterden.
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Figuur 1. De relatie tussen de aantallen futen (per 5 minuten varen) in een 300 m brede
telstrook en de afstand tot de kust. A: voor iedere telling afzonderlijk; B: met de resultaten
gemiddeld voor parallelle stroken langs de kust, van elk 100 m breed.

Futen werden over vrijwel de hele lengte van de Hollandse kust waargenomen, met hier
en daar ‘hotspots’ waar de dichtheden tot boven de 1000 exemplaren per km² opliepen
(Figuur 2). Dergelijke tellingen zijn in latere jaren niet herhaald, maar andere bronnen
(Poot et al., 2010) laten zien dat nog steeds hoge aantallen in de kustzone verblijven.
Eerder waren futen hier veel minder talrijke wintergasten, die vooral in zeer strenge
winters, wanneer het IJsselmeer dichtvroor, naar zee uitweken (Camphuysen & Derks,
1989). Dergelijke vorstvluchten gingen vaak gepaard met hoge sterfte. Tegenwoordig is
er onder de futen in de kustzone echter opvallend weinig sterfte.
Futen hebben in Nederland een geschiedenis van opportunisme. In de jaren zeventig en
tachtig van de vorige eeuw werd het IJsselmeer met zijn randmeren een zeer belangrijk
gebied voor de fuut, zowel in de ruitijd (Piersma et al., 1986) als in de winter (Aarts et
al., 2008). Vervolgens namen de aantallen hier weer af, vermoedelijk door een
combinatie van een afnemende spieringstand en toenemende drukte door recreanten.
Min of meer tegelijkertijd met de positieve ontwikkelingen op het IJsselmeer, nam het
belang van het Grevelingenmeer toe voor overwinterende futen. Deze voormalige
zeearm ontwikkelde zich na het gereed komen van de Deltawerken tot een gebied dat
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rijk was aan geschikte prooivissen (Doornbos, 1984) en trok grote aantallen futen aan,
tot ruim 10.000 in de jaren negentig (Bijlsma et al., 2001; Aarts et al., 2008; Hustings
et al., 2008) maar ook hier liepen de aantallen daarna weer terug. De toename in de
Hollandse Noordzeekustzone is de meest recente verschuiving. Een aantal van circa
28.000 futen, zoals hier aangetroffen in februari 2006, vertegenwoordigt een hoge
vogelwaarde, die nog nooit is verdisconteerd in de ornithologische waarde van de
Hollandse kustzone. De huidige Natura 2000-, dan wel Vogelrichtlijngebieden in de
Nederlandse kustzee, te weten ‘Kuststrook benoorden de Wadden’ en ‘Voordelta’ sluiten
het belangrijkste futengebied zelfs uit. Gezien de negatieve trend waar deze soort mee
te kampen heeft (Aarts et al., 2008; Hustings et al., 2008), de grote schaarste aan vis
in zijn voormalige zoete overwinteringsgebied en de hoge aantallen, is dit een punt dat
aandacht verdient.
De aalscholver is in recente jaren sterk toegenomen in de Nederlandse kustzone. Deze
soort doet het minder goed in het binnenland en vestigt zich op steeds meer plaatsen
aan de kust en foerageert vanuit de kolonies op zee (Bijlsma et al., 2001). De
aalscholvers zijn voor een belangrijk deel afkomstig van het IJsselmeer, waar de
voedselsituatie geleidelijk is verslechterd. Ook andere doortrekkende en overwinterende
viseters, zoals het nonnetje Mergus albellus, de grote zaagbek M. merganser, de
dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus en de zwarte stern Chlidonias niger doen het slecht
op het IJsselmeer (Hustings et al., 2008). Dit is onlangs nog eens geïllustreerd door het
zeer lage broedsucces van de visdieven die zich hier gevestigd hebben, vanwege een
ingestorte spieringstand (Van der Winden et al., 2009). Dat futen en aalscholvers zich
verplaatsten uit het IJsselmeer lijkt dus misschien begrijpelijk, maar hun verplaatsing
naar de Noordzeekustzone en dat ze het daar zo goed doen ligt minder voor de hand.
Voor de roodkeelduiker is een langjarige opgaande trend zichtbaar in de kustzone
(Camphuysen, 2009a), die haaks staat op de afname in grote delen van het Europese
broedgebied (Tucker & Heath, 1994). Roodkeelduikers hebben niet zoals aalscholvers
en futen, een ‘zetje in de rug’ gehad vanuit een verarmend IJsselmeer (maar mogelijk
wel van elders). Zij zaten altijd al in de Noordzeekustzone en zijn hier in aantal
toegenomen – tegen de trend in van een dalende populatiegrootte, het gevolg van
verzurende meren in de broedgebieden (Eriksson, 1994).
Niet alleen futen, roodkeelduikers en aalscholvers zijn in aantal toegenomen,
zeetrektellingen laten in recente jaren ook vaak grote aantallen zeekoeten Uria aalge,
alken Alca torda, drieteenmeeuwen Rissa tridactyla en bruinvissen Phocoena phocoena
onder de Hollandse kust zien –soorten die van open zee komen. De toegenomen
aantallen viseters suggereren dat de voedselsituatie in de Noordzeekustzone is
verbeterd. Helaas zijn er geen gegevens over (winterse) visbestanden in de kustzone op
basis van vis-surveys die licht kunnen werpen op de beschikbaarheid van prooivissen en
er kan dus ook geen vergelijking dienaangaande gemaakt worden met de toestand in
eerdere decennia.
Maar dieetgegevens kunnen hier ook enig inzicht in geven. Fuut, roodkeelduiker en
aalscholver vormen een reeks van oplopende grootte en aangezien de grootte van het
keelgat de maximale visgrootte bepaalt die nog gegeten kan worden (Swennen &
Duiven, 1977; Hulsman, 1987; Winter & Leopold, 1993), mogen we aannemen dat
futen relatief kleine vissen eten, roodkeelduikers kleine en middelgrote en aalscholvers
zowel kleine als grote vissen.
Dieetonderzoek aan roodkeelduikers (Leopold, IMARES, ongepubliceerde data) laat zien
dat deze soort een breed voedselspectrum heeft. Er zijn meer dan twintig
prooivissoorten gevonden in magen van dood gevonden vogels, variërend van kleine
grondeltjes tot wijting Merlangus merlangus en haring Clupea harengus van ruim 20 cm
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lengte. Kleine vissen, waaronder soms grote aantallen stekelbaarzen, zeenaalden en
nul-jarige platvisjes, worden ook gevonden in magen en braakballen van aalscholvers,
maar deze vogels eten zoals verwacht ook aanzienlijk grotere vissen.
Het dieet van futen is nog grotendeels onbekend. Schaarse dood aanspoelende vogels
zijn vaak verdronken of door geweld aan hun einde gekomen. Deze vogels waren vaak
in opvallend goede conditie op het moment dat ze hun voortijdig einde op zee vonden.
Gegevens over de biologie van de fuut op de Noordzee zijn schaars, maar alles wijst
erop dat deze vogels een nieuw en een rijk onderkomen op zee hebben gevonden.
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Figuur 2. Verspreiding fuut langs de Hollandse kust, februari 2006. Het grijze polygoon geeft
het geïnventariseerde gebied weer; de kleuren verschillende dichtheden, bepaald met
Inverse Distance Weighting op grond van gegevens verzameld tijdens een gerichte
scheepstelling van futen.
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2.2

Voedsel- en ruimteproblemen voor sterns: grote stern
en visdief

Sterns zijn lange-afstandstrekkers en uitmuntende vliegers, maar zoals bij alle vogels is
hun habitatgebruik tijdens het broedseizoen sterk gebonden aan de locatie van hun
broedplaats. Dwergsterns Sterna albifrons komen in de broedtijd nauwelijks verder dan
een kilometer de zee op. Grote sterns Sterna sandvicensis vliegen het verst, maar
broeden van alle op de Noordzee foeragerende sterns – paradoxaal genoeg – het verst
het ‘binnenland’ in, met grote kolonies op Griend (centrale Waddenzee) en op de
Hompelvoet/Markenje (Delta). Visdief Sterna hirundo en noordse stern Sterna
paradisaea nemen een tussenpositie in. Al deze soorten, behalve de noordse stern,
staan op de Rode Lijst van nationaal bedreigde vogelsoorten.
Sterns hebben in Nederland in meer of minder mate te maken met drie typen
problemen. Ten eerste is er onvoldoende broedgelegenheid, met name langs de
vasteland kust, maar ook op de Waddeneilanden en in de Delta. Grote sterns broeden in
Nederland op een beperkt aantal locaties en meestal op relatief grote afstand van hun
foerageergebied, de Noordzeekustzone. De huidige kolonies bevinden zich veelal in
beschermde natuurgebieden, die niet noodzakelijk optimaal zijn gesitueerd ten opzichte
van de voedselbronnen waar deze vogels op zijn aangewezen. Dit vertaalt zich in
herhaaldelijke pogingen om nieuwe kolonies te stichten die dichter bij zee zijn gelegen
(Derks & De Kraker, 2005); pogingen die veelal beperkt blijven in de tijd (doordat
kolonies weer verstoord worden omdat ze liggen op plaatsen die onvoldoende
beschermd zijn tegen mensen of landroofdieren) of in ruimte (omdat er onvoldoende
grootschalig, braakliggend verstoringsvrij habitat beschikbaar is aan onze kusten).
Ondanks een flinke groei van de populatieomvang in recente decennia blijven de
aantallen ver onder die van de jaren 1950. Waarschijnlijk zou meer en beter geschikt
broedhabitat een groei van de Nederlandse populatie grote sterns tot gevolg hebben
(Brenninkmeijer & Stienen, 1992; Stienen & Brenninkmeijer, 1992; Meininger et al.,
1999; 2000; Meininger & Graveland, 2002; Stienen, 2006).
Ten tweede lijkt de voedselvoorziening beperkend. Er komen steeds meer aanwijzingen
dat visdieven het slecht doen in de Waddenzee omdat goed voedsel (juveniele haring)
in onvoldoende mate aanwezig is. Zo mogelijk doen ze het nog slechter in de nieuwe
kolonie ‘De Kreupel’ in het IJsselmeer, waar veel Griend-visdieven naartoe verhuisden.
De visstand in het IJsselmeer, en dan met name de stand aan spiering Osmerus
eperlanus van geschikt formaat, is hier ingestort. De Kreupel en in mindere mate ook
Griend, lijken ‘ecologische vallen’ die grote aantallen sterns lokken om te gaan broeden,
maar die gelegen zijn in te arme wateren om ook een goed broedseizoen te garanderen
(Stienen et al., 2009; Van der Winden et al., 2009). Uit de Delta komen vergelijkbare
verhalen. René Beijersbergen (Stichting Zeeuws Landschap, mondelinge mededeling)
bericht over slechte broedresultaten van grote sterns op de Hooge Platen
(Westerschelde) door onvoldoende aanvoer van geschikte vis. Er zijn allerlei speculaties
over de achterliggende oorzaken: verkeerde watertemperaturen; verkeerde timing van
aankomst van jonge vis in de omgeving van de kolonie; of hoge predatiedruk onder
water door grotere vissen.
Op
de
juiste
tijden
ruimteschalen
kan
over
de
problematiek
van
voedselbeschikbaarheid voor sterns echter weinig zinnigs worden gezegd. Vast staat
echter dat sterns in Nederland versnipperd broeden, dat broedsuccessen vaak laag zijn
en dat de grootste kolonies ver van de kustzone zijn gelegen, terwijl veel andere
zeevogels juist zeer succesvol zijn in deze kustzone.
Ten derde zijn sterns gevoelig voor verontreinigende stoffen. Dit is een oud probleem
dat tegenwoordig wellicht onderbelicht blijft door onvoldoende monitoring. Populaties
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kregen in de jaren zestig van de vorige eeuw grote klappen van gifstoffen die via de
Rijn de kustwateren bereikten (Koeman et al., 1969) en populaties hebben zich nooit
hersteld tot op het niveau van voor die tijd (Brenninkmeijer & Stienen, 1992; Stienen &
Brenninkmeijer, 1992; Leopold et al., 1997). Gifstoffen blijven van invloed op sterns in
Nederland en in de aangrenzende Duitse Waddenzee (Becker et al. 1992; 1993, 1998;
2004) al zijn de implicaties op populatieniveau veelal onduidelijk. In aan aantal concrete
gevallen echter leidden hoge vervuilingsgraden tot slechte broedresultaten (Bouma et
al., 1999; 2000).

2.3

Voedselspecialisme en verspreiding op zee van alken
en zeekoeten

Alken Alca torda en zeekoeten Uria aalge hebben in het broedseizoen een vergelijkbaar
dieet, dat voornamelijk uit in scholen levende vis bestaat, zoals haringachtigen,
zandspiering Ammodytes sp, en lodde Mallotus villosus. Volwassen vogels voeren deze
kleine en vette vissen met een hoge calorische waarde aan hun jongen (Bradstreet &
Brown, 1985; Gaston & Jones, 1998). Wanneer tijdens het broedseizoen onvoldoende
geschikte (vette) vis voorradig is, schakelen de ouders noodgedwongen over op magere
alternatieven, zoals kabeljauwachtigen, met een slecht broedsucces als gevolg (Wanless
et al., 2005).
Buiten het broedseizoen, als alken en zeekoeten alleen zichzelf moeten voeden en niet
onderworpen zijn aan het energetisch zeer belastende heen en weer vliegen om vis voor
hun jongen aan te voeren, zouden ze in theorie met minder vette vis toekunnen. Het
dieet zou daarom in de winter gevarieerder kunnen zijn en naast vette, ook magere
vissoorten bevatten. Kennis van het winterdieet van alken en zeekoeten is echter nog
beperkt. Alken die na het broedseizoen van hun kolonies wegzwommen, de Noordzee
op, hadden vooral juveniele zandspiering en haring in hun magen; zeekoeten hadden
naast deze soorten ook wijting gegeten (Tasker et al., 1986). In het belangrijkste
overwinteringsgebied van Schotse alken en zeekoeten aan de overkant van de Noordzee, zijn deze vogels sterk geassocieerd met scholen haring en sprot (Skov et al., 2000)
en werd in zeekoetenmagen sprot als belangrijkste prooi gevonden (Lyngs & Durinck,
1998). Evenzo wordt van overwinterende alkachtigen voor de kust van Zuidwest-Ierland
vermoed dat ze grote scholen sprot opzochten (Smiddy, 2001). Alken die naar de
Portugese kust trekken om daar te overwinteren eten ook vooral haringachtigen en
daarnaast vooral zandspiering en ansjovis (Beja, 1989). Mudge et al., (1992) en Blake
et al., (1984) suggereren dat een gebrek aan dit type voedsel zou leiden tot hoge
wintersterfte. Andere studies laten toch een meer divers winterdieet zien (Leopold &
Camphuysen, 1992; Lorentsen & Anker-Nilssen, 1999; Moody & Hobson, 2007.
Onderzoek in de Zuidelijke Bocht in januari-februari 2003 aan olieslachtoffers wees uit
dat de beide soorten hier sterk verschillende diëten hebben. Terwijl zeekoeten een
uitgesproken divers dieet hadden met ruim 20 verschillende vissoorten van
uiteenlopend formaat, beperkten alken zich tot kleinere vis, voor het overgrote deel
bestaande uit sprot en zandspieringen (Ouwehand et al., 2004). Een meer
gespecialiseerd dieet kan een soort kwetsbaar maken vanwege de afhankelijkheid van
de beschikbaarheid van een klein aantal prooisoorten.
Een indirecte aanwijzing voor een verschil in dieet wordt gevonden in de vogelsoorten
die profiteren van de foerageeractiviteiten van deze alkachtigen. Zowel alken als
zeekoeten drijven hun prooien vaak naar het oppervlak, waarbij ze beschikbaar komen
voor vogels die aan het wateroppervlak foerageren, zoals dwergmeeuwen en
drieteenmeeuwen (Camphuysen & Webb, 1999). Tijdens tellingen op zee vanaf schepen
worden dergelijke associaties genoteerd en hieruit blijkt dat zowel dwerg- als
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drieteenmeeuwen vaker bij alken dan bij zeekoeten foerageren dan men zou
verwachten op grond van de verhouding in aantallen tussen alken en zeekoeten. Alken
produceren blijkbaar vaker of betere foerageermogelijkheden voor deze meeuwen dan
zeekoeten.
Het meer gespecialiseerde winterdieet van alk vertaalt zich op zee naar verwachting in
een beperktere verspreiding dan van zeekoet. Lopend onderzoek op de Bruine Bank,
een gebied met veel alken (Camphuysen, 1998), lijkt dit te bevestigen (Figuur 3). Een
belangrijke implicatie hiervan is dat dit de aanwezige populatie relatief kwetsbaar maakt
voor olierampen. Daarnaast betekent dit dat bij vliegtuigtellingen, waarbij normaliter
alken en zeekoeten niet van elkaar kunnen worden onderscheiden, er niet zonder meer
aannames gemaakt mogen worden over de verspreiding van de afzonderlijke soorten.

Figuur 3. Verspreiding van zeekoeten (links) en alken (rechts) tijdens een survey in
november 2009. Alken hadden een veel smallere verspreiding dan zeekoeten. In een aantal
gebieden waar veel zeekoeten zaten (bijvoorbeeld in het noord- en zuidwesten) zaten niet of
nauwelijks alken, terwijl alken domineerden in een deel van het centrum van het gebied. In
de figuur is de Hollandse kust (groen) en de grens van het NCP met de Engelse sector
(doorgetrokken paarse lijn) aangegeven. De gevaren route is als een set stippellijnen
weergegeven.

2.4

Voedselbeschikbaarheid voor zwarte zee-eenden

Zwarte zee-eenden Melanitta nigra zijn grillig in hun voorkomen. De verspreiding
beperkt zich tot relatief ondiepe kustwateren, die rijk zijn aan geschikt voedsel. Dit
betekent dat ze locaties opzoeken met rijke schelpdierbestanden, bij voorkeur in relatief
onverstoord, ondiep water. Er zijn oude beschrijvingen (bijeengebracht in Leopold et al.
1995) van ‘zeer talrijk voorkomende’ zwarte zee-eenden langs onze kusten in de
periode 1860-1930. In 1888 zaten er ‘ontelbare groepen’ ruiende zwarte zee-eenden op
de Groninger wadden (Albarda, 1890). De grootst gemelde groep betreft 50.000 vogels,
die op 17 maart 1929 binnen een uur langs Den Haag trokken terwijl er ‘bovendien nog
grote troepen op zee lagen’ (De Graaf, 1930). Er werden in die tijd weinig harde
telgegevens verzameld en zeker werd toen slechts een deel van de Nederlandse kust
afgezocht. Desondanks is het zeer aannemelijk dat hierbij menigmaal vele
tienduizenden eenden per locatie aanwezig waren.
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In de periode voor 1986, het jaar dat meer systematisch langs de Nederlandse kust
naar eenden werd gezocht, vertoonden de aantallen zee-eenden grote fluctuaties. Zo
werden begin jaren zestig nog circa 40.000 zwarte zee-eenden in de Westelijke
Waddenzee geteld, maar na een olieramp in februari 1969, waarbij 15-20.000 zwarte
zee-eenden omkwamen (Swennen & Spaans, 1970), daalden de aantallen snel en
tegenwoordig worden in de Waddenzee slechts enkele honderden tot duizenden zwarte
zee-eenden waargenomen. In de Delta/Voordelta piekten de aantallen eind jaren
zeventig, met lokale concentraties van 20.000 tot 30.000 vogels. Daarna daalden de
aantallen overwinteraars sterk, met in het voorjaar nog een kortstondige piek doordat
doortrekkers nog even in de Voordelta neerstreken. Piekaantallen bleven meestal onder
de 10.000 en in recente jaren zijn deze aantallen nog aanzienlijk lager (Poot et al.,
2006). Voor de Hollandse Kust en benoorden de Waddeneilanden ontstaat er geen
duidelijk patroon uit de anekdotische waarnemingen. Er zijn vele, vagere aanduidingen
van grote aantallen uit het verleden, maar er is geen goed beeld van de aantallen die
voor 1986 voor de Hollandse kust verbleven. Slechts een grote groep is vermeldenswaard: 10.000 bij de Hondsbossche Zeewering in het voorjaar van 1978.
Ook vanaf 1986 is het beeld sterk wisselend. In de meeste jaren waren de aantallen
niet bijzonder groot maar er waren twee uitzonderingen. Begin 1987 werden 50-60.000
vogels gezien voor de kust van Zandvoort en zuidelijk daarvan, en in april 1993 werden
er 100.000 gezien ter hoogte van Camperduin. Deze laatste groep was afkomstig van
benoorden de Waddeneilanden. Hier overwinterden begin jaren 1990 gedurende
meerdere winters achtereen ruim 100.000 zwarte zee-eenden, op wisselende locaties.
Hieraan kwam een einde doordat hun voedsel (Halfgeknotte strandschelp Spisula
subtruncata) werd bevist en doordat veel Spisula stierf tijdens een periode van zeer
strenge vorst. De vogels weken nog even uit naar een grote Spisula-bank voor de kust
van Noord-Holland (net ten zuiden van de vorstgrens onderwater), maar ook de visserij
verplaatste zich hierheen en vervolgens daalden de aantallen eenden die in Nederland
overwinterden (Figuur 4). Sindsdien dalen de aantallen zee-eenden in de Noordzeekustzone en Waddenzee gestaag, en tijdens de wintertelling van Waddenzee en
Noordzeekust benoorden de eilanden in december 2009 werden slechts 3.500 zwarte
zee-eenden aangetroffen (De Jong et al., 2010). Ook in de Voordelta verbleven toen
slechts enkele honderden vogels (data Bureau Waardenburg).
De achtergrond van het plotselinge opkomen (eind jaren ‘80) en weer verdwijnen van
grote aantallen zwarte zee-eenden in ons land hangt samen met het voorkomen van
voldoende geschikt voedsel. Rond 1990 was dit voedsel het tweekleppige schelpdier
Spisula subtruncata, dat toen in zeer grote banken, in hoge dichtheden voorkwam. Deze
soort heeft een geschikt formaat, kan in hoge dichtheden voorkomen en graaft zich
slechts zeer ondiep in, waardoor de eenden makkelijk veel voedsel in korte tijd kunnen
bemachtigen. Ze doen dit door naar de zeebodem te duiken en – vermoedelijk op de
tast – de schelpdieren op te graven met hun snavel en deze onder water in hun geheel
in te slikken, waarna de schelpdieren in de sterke spiermaag worden gekraakt en
verteerd.
De neergang van Spisula viel in de tijd min of meer samen met een sterke opkomst van
een exoot, de Amerikaanse zwaardschede Ensis directus. Ook deze soort wordt door de
eenden gegeten, althans juveniele exemplaren (Leopold et al., 2007; Leopold, 2008;
Leopold et al., 2010). Ensis directus is in korte tijd zeer talrijk geworden in de
Nederlandse kustwateren en er moet meer dan voldoende biomassa aan schelpdiervlees
voorradig zijn voor zeer grote aantallen eenden. Toch komen grote aantallen zeeeenden niet meer voor, vermoedelijk omdat Ensis een minder geschikte voedselbron is
voor duikeenden. De vorm en het gedrag van Ensis wijken sterk af van soorten die
geprefereerd voedsel zijn. Ensis is zeer langwerpig en daarbij scherp. Eenjarige
exemplaren zijn al langer dan wat de maag kan bevatten en kraken is wellicht lastig en

Zeevogels op de Noordzee

19

x 1000

aantal Zwarte Zee-eenden in Noordzee-kustzone en Waddenzee

heeft daarbij het risico van inwendige verwonding. Daarbij is de soort een snelle graver,
die wellicht kan ontsnappen aan duikende eenden. Dit in tegenstelling tot ondiep en
verder passief levende soorten als Spisula. Wellicht zijn daarom alleen banken met
juveniele Ensis (< 5cm lang) geschikt als foerageerhabitat voor zwarte zee-eenden. Of
dit zo is, hoeveel van deze leeftijdsklasse voorkomt in voldoende hoge dichtheden en
hoe de eenden dan hiermee omgaan is vooralsnog onbekend.
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Figuur 4. Aantallen (jaarmaxima) zwarte zee-eenden in de Nederlandse kustwateren. De
gegevens van 1987-‘94 betreffen een combinatie van tellingen per vliegtuig, schip en vanaf
land. Na 1994 is nog slechts per vliegtuig geteld. In de winter van 2008/’09 werden minder
dan 10.000 vogels geteld, waarvan de meeste benoorden Ameland zaten, op een laatste
Spisula-bank (Goudswaard et al 2008). Op deze bank waren in december 2009
15
garnalenvissers actief en er werd geen zwarte zee-eend meer aangetroffen.

Een duidelijke verklaring voor de omslag van Spisula naar Ensis in de Nederlandse
kustwateren is er nog niet. Het lijkt erop, dat het systeem van de ene toestand
(dominantie Spisula) is omgeduwd naar een andere toestand (dominantie Ensis), maar
wat precies de drijvende kracht(en) is of zijn is niet bekend. Spisula leeft in de kustzone
onder constante druk van golven en getijstroming, maar moet daaraan zijn aangepast.
Jong broed moet zich ieder jaar weer zien te vestigen en veranderingen in predatiedruk,
bijvoorbeeld door vis of garnalen, kan de kansen op succes beïnvloeden evenals
veranderende wind- en stromingspatronen die larven wegvoeren van geschikte
vestigingslocaties (Meesters et al., 2009). Dergelijke veranderingen zijn van alle tijden
en hangen wellicht samen met langjarige fluctuaties in het Spisula-bestand.
Bodemberoerende visserijvormen, zandwinningen en –suppleties zijn van meer recente
datum en beïnvloeden Spisula in de bodem eveneens (Baptist & Leopold, 2009). Daarbij
heeft Spisula recent concurrentie gekregen van de exoot Ensis die zich massaal in de
kustzone heeft gevestigd. Ensis kan, als snelle graver, zich mogelijk beter tegen
passerende vistuigen verweren dan Spisula en zou onder een hoge visserijdruk
daardoor een concurrentie-voordeel kunnen hebben, en daardoor uiteindelijk dominant
worden. In dit licht zijn waarnemingen van soms grote aantallen garnalenkottters op
(resten van) Spisula-banken zorgelijk. Gericht vissen op Spisula-locaties zou een
dergelijke asymmetrische druk op de verschillende soorten bodemdieren nog
verergeren.
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Vooralsnog is er geen terugkeer van uitgestrekte Spisula-banken waar te nemen.
Aantallen zee-eenden zullen daarom in de komende jaren waarschijnlijk laag blijven,
maar gezien de grote aantalsfluctuaties in het verleden is niet te voorspellen hoe de
aantallen zich in de toekomst zullen ontwikkelen.

2.5

Trends in discard-eters

Discards zijn de overboord gezette dierlijke bijvangsten van vissersschepen. Volgens de
Nederlandse visie op herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) zouden
discards uitgebannen moeten worden. Ook vanwege krimp van visbestanden,
verkleining van de vissersvloot, verhoging van de brandstofprijzen, en maatregelen om
de hoeveelheid bijvangst te verminderen (Votier et al., 2004; Hall & Mainprize, 2005) is
een afname in de hoeveelheid discards te verwachten.
In de vorige eeuw heeft de toename van visserij op de Noordzee geleid tot een
verhoogd aanbod aan discards. Populaties discard-etende zeevogels rond de Noordzee
zijn in de vorige eeuw sterk gegroeid (Lloyd et al., 1991, Mitchell et al., 2004). Het is
echter moeilijk aan te tonen dat de populatiegroei direct te relateren is aan de
hoeveelheid discards (Reeves & Furness, 2002). De noordse stormvogel Fulmarus
glacialis is het klassieke voorbeeld van een soort die is toegenomen door te profiteren
van discards in de visserij en grote delen van de Atlantische Oceaan heeft gekoloniseerd
(Fisher, 1952). Naast noordse stormvogel zijn de belangrijkste zogenaamde discardeters in de Noordzee: Jan-van-gent Morus bassanus, grote jager Stercorarius skua,
storm- Larus canus, kleine mantel- L fuscus, zilver- L argentatus, grote mantel- L.
marinus en drieteenmeeuw Rissa tridactyla (Camphuysen et al., 1993; 1995). Van deze
soorten genieten de grote jager, kleine mantelmeeuw en grote mantelmeeuw bijzondere
bescherming in Nederland, doordat hun aantallen op het Friese Front de RAMSARcriteria overschrijden (Lindeboom et al., 2005). Kleine mantelmeeuwen genieten
daarnaast bescherming doordat ze broeden in het Waddengebied, een Natura 2000gebied.
Hoewel grote hoeveelheden discards als ‘makkelijk voedsel’ worden benut door
miljoenen vogels op de Noordzee (Camphuysen et al., 1995; Garthe et al., 1996; 1999)
bestaat het dieet van de genoemde soorten voor een groot deel ook uit ‘natuurlijk
voedsel’ dat onafhankelijk van vissersschepen wordt gevonden (Camphuysen & Garthe,
1997; Garthe, 1997; Camphuysen & Garthe, 2000; Skov & Durinck, 2001). Het exacte
belang van discards is daardoor niet eenvoudig vast te stellen. In de loop van de
evolutie zijn zeevogels aangepast aan dit natuurlijke voedsel; discards vormen slechts
een recente bonus waaraan de vogels niet noodzakelijkerwijs optimaal zijn aangepast.
Het leggen van causale verbanden tussen discard-aanbod en populatietrends van
zeevogels is moeilijk, en vereist langetermijndata van (kuiken)dieet en de flexibiliteit
hierin, reproductie en overleving, alsmede kennis van niet door visserij beïnvloede
populatie-parameters.
Het ligt echter voor de hand dat afname of wegvallen van discards directe en indirecte
consequenties zal hebben voor deze discard-etende zeevogels. Bij discard-eters kunnen
deze consequenties tot uiting komen in foerageergedrag, broedbiologie en
winterconditie (Hüppop & Wurm, 2000), al dan niet gestuurd door toegenomen
concurrentie om discards achter vissersschepen (Camphuysen et al., 1995; Votier et al.
2004).
Het eten van discards kan weliswaar gemakkelijk zijn of helpen bij het overbruggen van
perioden van voedselschaarste (Hüppop & Wurm, 2000), verscheidene studies
suggereren dat discards kwalitatief minderwaardig voedsel vormen, met name voor
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kuikens (Pichegru et al., 2007; Grémillet et al., 2008; Österblom et al., 2008; Mullers et
al., 2009). Anderzijds lieten studies in de westelijke Middellandse Zee negatieve
effecten van het wegvallen van discards op de reproductie zien. Het reproductief succes
van geelpootmeeuwen L michahellis en kleine mantelmeeuwen was hier lager in jaren
waarin een trawler moratorium van kracht was (Oro et al., 1995, Oro, 1996a). Het eivolume van kleine mantelmeeuwen was ook lager in deze jaren (Oro, 1996a). Bij
Audouins meeuwen nam kannibalisme en intraspecifieke competitie toe wanneer
discards niet beschikbaar waren (Oro, 1996b). Afname of wegvallen van discards kan
dus op verschillende manieren reproductief succes negatief beïnvloeden.
Voor zowel grote jagers als grote mantelmeeuw geldt dat deze buiten het broedseizoen
regelmatig discards eten (Camphuysen et al., 2005; Furness et al., 2006; Käkelä et al.,
2006), maar het exacte belang van discards in deze periode is vooralsnog onduidelijk.
Wel lijken beide soorten in staat hun voedselkeuze te veranderen bij verminderd
discard-aanbod. Zo zijn in Schotland broedende grote jagers grotendeels
overgeschakeld op een dieet van zeevogels (Votier et al., 2004). Een vergelijkbare
verandering in voedselkeuze is waargenomen bij grote mantelmeeuwen in Canada
(Regehr & Montevecchi, 1996). Terwijl de verspreiding van grote mantelmeeuwen sterk
samenhangt met visserij, is die relatie voor grote jagers niet gevonden (Camphuysen et
al., 1995). Bij het wegvallen van het discard-aanbod zullen de aantallen grote
mantelmeeuwen op het Friese Front waarschijnlijk afnemen, maar het is vooralsnog niet
te voorspellen hoe aantallen grote jagers op het Friese Front zullen veranderen.

Figuur 5. Verspreiding van adulte kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen gedurende de
kuikenfase (juni-juli). Kleine mantelmeeuwen komen in deze periode veel verder op zee in
hogere aantallen voor dan zilvermeeuwen. Let ook op de hogere dichtheden zilvermeeuwen
in de Waddenzee. Bron: ESAS database
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In Nederland broedende meeuwen
Kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen broeden in Nederland in gemengde kolonies,
maar bezetten ieder toch een eigen ecologische niche (Bouman et al., 1991).
Zilvermeeuwen vliegen minder ver, foerageren in de broedtijd veel in de getijzone, en
zijn dominant achter viskotters in de kustzone; Kleine mantelmeeuwen foerageren
verder offshore (Camphuysen et al., 1995; Camphuysen, 1996; Camphuysen et al.,
2008; Figuur 5). Voor zilvermeeuw is de betekenis van discards dan ook veel minder
groot, maar indien mogelijk wordt geprofiteerd van het voedselaanbod achter schepen–
mogelijk juist in de kuikenfase (Camphuysen et al., 2008).
Het dieet van de kleine mantelmeeuw bestaat over het algemeen voor een groot deel
uit (zee)vis, dat van de zilvermeeuw is gevarieerder en bevat naast vis en schelpdieren
een breed scala aan voedsel dat op het land wordt gevonden. Noordhuis & Spaans
(1992) beschrijven dat zilvermeeuwen op Terschelling hun kuikens in de jaren zestig
ook grotendeels (75%) met vis voerden, maar dat het aandeel vis in het dieet van de
zilvermeeuwenkuikens in de loop der jaren afnam. Mogelijk kwam dit door beperkende
maatregelen vanaf 1989 voor de visserij binnen de 12-mijlszone, waardoor belangrijk
foerageergebied voor zilvermeeuw wegviel en deze soort grotendeels op andere
voedselbronnen overgeschakeld is (Camphuysen, 1995). De populatie van de
zilvermeeuw vertoont sinds begin jaren negentig een sterk dalende trend. Op
Terschelling ging deze afname gepaard met een laag reproductiesucces. Kleine
mantelmeeuwen namen nog altijd toe – als lange-afstandstrekker die in Afrika
overwintert, is de kleine mantelmeeuw de efficiëntere vlieger van de twee soorten en
kan deze verder op zee vissende kotters exploiteren (Figuur 5).
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
zij het wegvallen van discards kunnen compenseren met natuurlijk verkregen voedsel.
Het broedsucces van kleine mantelmeeuwen lijkt – mede – samen te hangen met de
hoeveelheid jonge haring die op het juiste moment beschikbaar is (Noordhuis & Spaans,
1992; Bukacinski et al., 1998). Recent lijkt er minder haring te worden aangevoerd en
is hun broedsucces slecht (Camphuysen et al., 2008). In kolonies op het vasteland van
Nederland hebben de meeuwen nog een heel ander probleem: dat van sterk
toegenomen predatie door vossen Vulpes vulpes. De aantallen meeuwen langs de
Nederlandse kust nemen daarom af, door een combinatie van factoren. Na jaren van
groei stabiliseert het aantal in Nederland broedende kleine mantelmeeuwen (Figuur 6)
en verwacht wordt dat de aantallen van deze soort binnenkort sterk zullen afnemen
(Camphuysen et al., 2008).

Figuur 6. Trend van kleine
mantelmeeuw in Nederland
(www.sovon.nl). Aantallen kleine
mantelmeeuwen lieten een sterke
toename zien (>5% per jaar), maar
zijn nu stabiel of nemen al weer licht
af (bron: © Netwerk Ecologische
Monitoring, SOVON, CBS).
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3

Bijzondere betekenis van het Nederlands
Continentaal Plat voor doortrekkers

3.1

Handpenrui bij grote jagers

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, NoordNoorwegen en op Spitsbergen, Bereneiland en Jan Mayen (Furness, 1987; AnkerNilssen 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). Onvolwassen vogels kunnen nog verder trekken: tot
aan 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).
Grote jagers zijn voor hun voedselvoorziening afhankelijk van hun vliegvermogen.
Handpennen zijn cruciaal voor het vliegvermogen en moeten daarom in goede conditie
blijven. Omdat veren echter slijten, moeten ze regelmatig vervangen worden. Grote
jagers kunnen het zich niet permitteren het vliegvermogen volledig te verliezen en ruien
daarom niet alle handpennen tegelijk, maar stapsgewijs. Dit gebeurt op volle zee, wat
onderzoek naar de timing en snelheid van deze rui logistiek uitdagend maakt. Dit is dan
ook nog grotendeels onbestudeerd, maar de huidige mogelijkheden van digitale
fotografie werpen echter een eerste licht op dit fenomeen. Op goede foto’s is de
voortgang van de rui te scoren, waarbij de groei van veren wordt ingedeeld in vijf
klassen (Newton, 1966).
De eerste resultaten van dit onderzoek bevestigen het eerdere vermoeden dat de
Noordzee een belangrijk ruigebied is voor deze soort. De handpenrui gaat van start na
het verlaten van de broedgebieden, maar duurt zo lang, dat deze nog niet voltooid kan
zijn op het moment dat grote jagers de Noordzee verlaten op weg naar hun zuidelijke
overwinteringsgebieden (Figuur 7). Het verlaten van de Noordzee terwijl de rui nog niet
is afgerond, suggereert dat grote jagers tijdens hun trek ruien. Dit is opmerkelijk,
omdat er bij de meeste vogelsoorten geen overlap is van de ruiperiode met twee andere
veeleisende bezigheden: voortplanting en trek (Ginn & Melville, 1983). Dit is omdat rui
energetisch kostbaar is (door kosten voor synthese van nieuw veermateriaal en door
verminderde vliegefficiëntie). Er zijn soorten die de rui tijdelijk onderbreken, waarbij de
vogel kan trekken zonder gaten in de vleugels, maar daarvoor zijn geen aanwijzingen
gevonden bij de grote jagers van de Noordzee.
De zuidelijke Noordzee, inclusief het NCP, is dus zowel een belangrijk doortrekgebied,
als een belangrijk ruigebied voor deze soort. Hoe de vogels beide activiteiten op elkaar
afstemmen is nog onduidelijk, maar aannemelijk is dat de vogels geen hoge
treksnelheid kunnen bereiken bij hoge intensiteit van handpenrui. Trek, rui, maar ook
foerageergedrag zijn energetisch kostbare activiteiten en het feit dat deze drie zaken
kunnen samenvallen op het NCP geeft aan, dat grote jagers hier gunstige
omstandigheden aantreffen en dat het NCP voor deze zeldzame zeevogelsoort een
belangrijk gebied is.
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Figuur 7. Verloop van de dichtheden grote jagers in de Noordzee en in het Engels Kanaal
(grijze en zwarte lijnen, rechter verticale as) en ruiscore van individuen in de Schotse
broedgebieden, de Noordzee en nabij Zuid-Engeland (stippen, linker verticale as). Hoe hoger
de ruiscore, hoe verder de rui is gevorderd. Vogels in hun eerste kalenderjaar (die dan nog
niet ruien) zijn hier uitgesloten. De meeste grote jagers ruien in september de binnenste
handpennen, en zijn in januari-februari klaar. Op dat moment zijn de meeste jagers al lang
en breed vertrokken uit de Noordzee: deze rui wordt dus door de meeste vogels elders
afgerond. Vogels die in maart tot mei een lage ruiscore hebben, en begin augustus bijna
klaar zijn, zijn zeer waarschijnlijk onvolwassen vogels die nog niet broeden. Grote jagers
doen er vaak zeven jaar over voordat ze beginnen met broeden. Bron: ESAS database
(dichtheden), R van Bemmelen (rui).

3.2

Doortrek van dwergmeeuwen

Dwergmeeuwen kunnen vrijwel het gehele jaar op de Noordzee gezien worden. De
aantallen per jaar kunnen echter sterk fluctueren. Gestandaardiseerde zeetrektellingen
door leden van de werkgroep CvZ/NZG laten een seizoenpatroon zien met twee
duidelijke pieken tijdens de trek: een zeer hoge piek in maart-mei en een minder hoge
in oktober-december (Figuur 8, Den Ouden & Stougie, 1990; Camphuysen, 2009b). ’s
Zomers zijn dwergmeeuwen schaars, maar in de winter is deze soort langs de kust een
regelmatige verschijning in lage aantallen. Tellingen op zee vertonen een vergelijkbaar
seizoenpatroon. De verspreiding op zee beperkt zich tot de kustzone op enige
kilometers vanaf land, maar tijdens de voorjaarstrek kunnen ze veel verder op zee
voorkomen (Leopold et al., 2004).
In Nederland overwinteren dwergmeeuwen op het IJsselmeer, maar de indruk bestaat
dat de betekenis van het IJsselmeer als overwinteringsgebied is afgenomen (Bijlsma et
al., 2001). Het is onduidelijk of deze afname gereflecteerd wordt in toename elders.
In beide doortrekperioden, maar met name in het voorjaar, maken dwergmeeuwen
gebruik van de kustzone om voedsel te zoeken. Na gerichte trekbewegingen in de
vroege ochtenduren beginnen dwergmeeuwen daarna vaak te foerageren waarbij ze
tegen de wind in bewegen en al vliegend voedsel van het wateroppervlak op te pikken.
Over het dieet buiten het broedseizoen is weinig bekend, maar bestaat ’s winters
(waarschijnlijk) grotendeels uit kleine aan het oppervlak voorkomende vis, vislarven en
ongewervelden (Swennen, 1979; Glutz von Blotzheim & Bauer, 1982; Voslamber, 1991;
Schwemmer & Garthe, 2006). Waarnemingen vanaf schepen in april op het NCP maken
aannemelijk dat stroomnaden belangrijke micro-habitats vormen voor voedsel zoekende
dwergmeeuwen en dat kleine vissen en vislarven, en mogelijk ook andere kleine
prooidieren als insecten en mariene ongewervelden hier kunnen worden gevangen (Keijl
& Leopold, 1997; Leopold et al., 2004).
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Figuur 8. Jaarlijks doortrekpatroon van dwergmeeuwen langs de Nederlandse kust,
uitgedrukt als uurgemiddelde per vijfdaagse periode, 1972-2003. Boven de x-as naar rechts
(noord of oost) vliegende vogels, onder de x-as naar links (zuid of west) vliegende vogels.
Bron: Werkgroep CvZ/NZG.

Tijdens de voorjaarstrek maakt vrijwel de gehele Europese populatie gebruik van de
trekroute langs de Nederlandse kust. Nog onduidelijk is hoe groot het belang van de
Nederlandse kustzone is als foerageergebied. Waarnemingen van duizenden vogels die
in april voor de Hollandse kust foerageren, suggereren dat dit belang groot kan zijn.
Wellicht vormen de Nederlandse kustwateren een belangrijk tussenstation waar deze
trekvogels hun energievoorraden aanvullen, voordat ze verder naar het noordoosten
gaan broeden.

3.3

Functies van de zuidelijke Noordzee voor zeekoeten

Op twee momenten heeft de Nederlandse Noordzee een bijzondere functie voor
zeekoeten: na het broedseizoen als ‘kraamkamer’ voor jonge vogels én ruigebied voor
volwassen vogels, en voor het broedseizoen als overwinterings- en doortrekgebied.
Jonge zeekoeten verlaten de kolonie nog voordat ze kunnen vliegen. Ze storten zich
vanaf de steile broedkliffen in zee en worden daarna door hun vader begeleid en
gevoerd. De volwassen vogels gebruiken deze periode voor het vernieuwen van hun
verenpak en kunnen dan tijdelijk niet vliegen. Zeekoeten ruien al hun slagpennen
tegelijkertijd (in tegenstelling tot de eerder besproken Grote Jagers) en kunnen dan
tijdelijk niet vliegen. Onder water gebruiken ze hun vleugels voor voortbeweging en dit
gaat ook prima zonder handpennen.
Ondanks dat de voedselsituatie dichtbij de kust vaak beter is dan verder weg, worden
de jongen meegevoerd naar dieper water, waar het gevaar van predatoren lager is (van
Katwijk & Camphuysen, 1993; Camphuysen, 2002). Zodoende zwemmen in de nazomer
zeekoeten vanuit kolonies langs de Britse oostkust (Isle of May, Flamborough Head)
met hun jongen de Noordzee op, richting het Nederlands Continentaal Plat. De opmars
reikt tot het Friese Front, waar ze een voedselrijke situatie aantreffen (Leopold 1991;
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Geertsma, 1992; Camphuysen & Leopold, 1994). De beschikbaarheid van voldoende
voedsel is een belangrijke voorwaarde in een periode waarin de jongen moeten groeien
en de vogels weinig mobiel zijn. In hoeverre de rijkdom van het Friese Front
geconcentreerd is ligt mogelijk voor een groot deel aan de hoeveelheid wind. Waait het
’s zomers hard en lang, dan wordt het front onduidelijk. Waait het minder hard, of
slechts af en toe kort, dan ontstaat er een duidelijke frontsituatie, waarbij het voedsel
sterk geconcentreerd is. We verwachten dan ook dat dit beeld wordt gereflecteerd in de
verspreiding van zeekoeten op het Friese Front. Daarnaast is de ligging van het front
waarschijnlijk ook afhankelijk van de windrichting (Baars et al., 2002).
Vanwege het voorkomen van grote aantallen zeekoeten voldoet het Friese Front aan de
criteria voor de Vogelrichtlijn (Lindeboom et al., 2005) en IBA-criteria van Birdlife
International (Poot et al., 2010).
100

0.7

winterkleed
overgangskleed
zomerkleed
dichtheid

percentage per kleed

80
70

0.6

0.5

60

0.4

50
0.3

40
30

0.2

20

dichtheid Zeekoeten (n/km2)

90

0.1
10
0

0.0

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Figuur 9. Koprui en dichtheden van zeekoeten in de zuidelijke Noordzee (51-53 NB; 2-5 OL)
door het jaar heen. Bron: ESAS database

Naast deze ‘kinderkamer’ op het Friese Front speelt de Nederlandse Noordzee een
belangrijke rol voor zeekoeten als overwinterings- en doortrekgebied in het vroege
voorjaar. Vanaf begin oktober komen de zeekoeten in het troebelere water van de
Zuidelijke Bocht, waarna de aantallen gedurende de winter flink oplopen (Camphuysen
& Leopold, 1994; Berrevoets & Arts, 2002 Figuur 9). In het vroege voorjaar vertrekken
zeekoeten weer richting de broedplaatsen. Er is in die periode waarschijnlijk veel
doortrek van zeekoeten in de zuidelijke Noordzee: er maken veel meer vogels gebruik
van dit gebied dan er op één moment aanwezig zijn. Ze zorgen dat ze in volledig
zomerkleed op de broedplaatsen arriveren en ondergaan daarom eerst een gedeeltelijke
rui (Bédard, 1985). De koptekening verandert hierdoor van deels wit naar volledig
donkerbruin. Tijdens vogeltellingen op zee wordt van iedere vogel het verenkleed
genoteerd: winterkleed, zomerkleed, of ruiend van de één in de ander
(overgangskleed). Het percentage zeekoeten in zomerkleed neemt van januari op
februari sterk af: dit zijn hoogstwaarschijnlijk volwassen vogels die terugkeren naar hun
broedkliffen. Vogels die in april-mei nog in de zuidelijke bocht aanwezig zijn en dan naar
zomerkleed ruien, zijn grotendeels onvolwassen vogels die in dat jaar nog niet tot
broeden komen (Camphuysen, 1990b). Het is van groot belang dat de vogels in goede
conditie op de broedkliffen aankomen. Wegtrek in vol zomerkleed geeft aan dat deze
vogels de Zuidelijke Noordzee gebruiken om deze conditie te bereiken: een goede
voedselsituatie voor zeekoeten in de Zuidelijke Noordzee is daarom van groot belang!
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4

Synthese

Zowel de Nederlandse Noordzeekustzone als verschillende offshore gebieden op het
Nederlands Continentaal Plat (NCP) zijn periodiek van groot belang voor zeevogels.
Hierbij maken verschillende soorten zeevogels gebruik van verschillende delen van het
NCP, om uiteenlopende redenen en in verschillende seizoenen.
De kustzone is het hele jaar door van groot belang: in april-augustus voor Nederlandse
broedvogels (meeuwen en sterns), in februari-mei en juli-oktober voor grote aantallen
doortrekkers (zoals dwergmeeuwen) en in oktober-maart voor overwinteraars (zoals
futen en roodkeelduikers). De toenemende aantallen futen, roodkeelduikers en
aalscholvers in de kustzone, en het feit dat ze het hier goed doen, suggereren een
toename in de voedselbeschikbaarheid. Tegelijkertijd kampen meeuwen en sterns juist
met voedselschaarste. Deze schijnbare tegenstrijdigheid is mogelijk te verklaren door
verschillen in dieet. Terwijl het broedsucces van meeuwen en sterns afhankelijk is van
de beschikbaarheid van vette vis, lijken andere overwinterende viseters zich prima te
redden met minder energierijke vissoorten.
Op volle zee spelen minder in het oog lopende, maar zeker zo belangrijke processen. Er
zijn belangrijke ruigebieden voor zeekoeten (met name het Friese Front) en grote jagers
(Friese Front, Bruine Bank), en belangrijke overwinteringsgebieden maar vermoedelijk
vooral opvetgebieden voor zeevogels (zoals de Bruine Bank voor alken en zeekoeten)
die zich na de winter weer opmaken voor het broedseizoen. Een goede kwaliteit van het
NCP draagt daarom bij aan een goede zeevogelstand, op internationaal niveau.
Hoe populaties zeevogels op de Nederlandse Noordzee zich in de komende decennia
ontwikkelen is onmogelijk te voorspellen. In de besproken voorbeelden van functies van
de Nederlandse Noordzee voor zeevogels komt slechts een deel van de factoren die
(mogelijk) van invloed zijn op het voorkomen van zeevogels aan bod. Voedselbeschikbaarheid is duidelijk een belangrijke factor, maar naast deze en andere
‘natuurlijke’ factoren (zoals allerlei biologische processen) bestaat er een scala van
antropogene factoren (zoals visserij, zandwinning en –suppletie, scheepvaart,
windparken en vervuiling) die van invloed (kunnen) zijn op de verspreiding en aantallen
zeevogels. Een overzicht hiervan wordt gegeven in Tabel 1 en Tabel 2.
Tabel 1 geeft de (mogelijke) effecten van ‘autonome’ of natuurlijke processen weer;
Tabel 2 geeft de (mogelijke) effecten van antropogene activiteiten in zee. Hoewel er
over veel van de effecten van deze activiteiten weinig bekend is, zijn veranderingen in
de aantallen en verspreiding van zeevogels te verwachten. Enerzijds heeft de
voortdurende aanwezigheid en verandering in menselijke activiteiten (bijvoorbeeld het
toenemend ruimtegebruik door windmolenparken en scheepvaart, de verwachte afname
van de hoeveelheid discards en de geleidelijk afnemende olievervuiling) invloed op de
verspreiding en aantallen van zeevogels, anderzijds is klimaatverandering een
belangrijke sturende factor die tot grootschalige veranderingen in het voedselaanbod en
dientengevolge verspreiding en aantallen zeevogels kan leiden door bijvoorbeeld
verschuivingen in fenologie en verspreiding van prooisoorten. Om toekomstige
ontwikkelingen te volgen is monitoring van zeevogelbestanden en populatieparameters,
zoals sterfte en productie, van groot belang. Om onderbouwde toekomstvoorspellingen
te kunnen doen is onderzoek in te zetten op de mechanistische werking van effecten
van sturende factoren (Tabel 1 en 2) en hun onderlinge wisselwerking.
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Tabel 1. Overzicht van (autonome) natuurlijke processen, hun trends en hun effecten op de
ecosysteemcomponent zeevogels (aangetoond effect met referentie en potentieel effect
zonder referentie).
Autonome ontwikkelingen
Natuurlijke
processen

Zorgen voor
veranderingen in

Trends

Aangetoonde effecten (met
referentie) en potentiele
effecten (geen referenties
gevonden)

1. Fysische
processen in de
waterkolom

Stroming: stroomsnelheid,
bodemdynamiek, transport
van sediment, larven
Golven: bodemdynamiek,
stratificatie
Temperatuur: stratificatie,
groeisnelheid
Saliniteit:
Fronten: upwelling,
voedselbeschikbaarheid
Wind: waterstromen, golven
en stratificatie
Neerslag: saliniteit,
nutriënten
Waterdiepte

Stabiel?
Cycli?
Temperatuur:
toename; soms grotere
sprongen in temperatuur
Wind: variabel
Neerslag:
seizoengebonden
toename

Stroming:
Zeekoeten met jongen
gebruiken stroming om naar
rijke locaties als het Friese
Front te begeven
Temperatuur:
uitbreiding vale
pijlstormvogels naar noorden
(Wynn et al., 2007)
Saliniteit: kustrivier eigen
avifauna
Fronten:
zorgen voor voedselrijke
situaties die benut worden
door zeevogels (Leopold,
1991); dwergmeeuwen,
sterns, roodkeelduikers
foerageren op frontjes langs
de kust
Wind:
windrichting en -kracht heeft
effect op de locatie van het
Friese Front (Baars et al.,
2003); zomerstormen leiden
waarschijnlijk tot een
verandering in het
functioneren van het Friese
Front
Water diepte:
bepaalt mede het voorkomen
en bereikbaarheid van prooien
voor zeevogels
Temperatuur:
temperatuur beïnvloedt
reactievermogen van vissen
en daarmee vangstsucces
voor zeevogels

2. Fysische
processen op de
bodem

Sedimentatie
Korrelgrootte
Hard/zacht substraat
Slibpercentage

Stabiel

Sediment:
belangrijk voor schelpdieren –
op hun beurt belangrijk voor
zee-eenden;
rijke bodem Friese Front
voedt hogere waterlagen 
voedsel zeevogels

3. Biologische
processen

Primaire productie
Voedselweb: predatie,
competitie
Regime shifts
Populatiedynamiek
Habitatbouwers

Sterk dynamisch:
popula-ties van
prooisoorten (vissen)
kennen een sterke
jaardynamiek

Voedselweb:
verdwijnen van grote Spisula
banken > achteruitgang zeeeenden (Tulp et al., 2010;
Baptist & Leopold, 2009);
structuur voedselweb
bepalend voor de
beschikbaarheid van voedsel
voor zeevogels
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Tabel 2. Overzicht van (stuurbare) antropogene invloeden op en activiteiten in zee, hun
trends en hun effecten op de ecosysteemcomponent zeevogels (aangetoond effect met
referentie en potentieel effect zonder referentie)
Stuurbare ontwikkelingen
Antropogene
invloeden en
activiteiten
(Drivers)

Fysieke/ecologische
invloeden (Pressures)

Trends

Aangetoonde effecten (met
referentie) en potentiele
effecten (geen referenties
gevonden)

1. Visserij
(pelagisch,
demersaal of
bodemvisserij;
passief of actief)

Afname visbestand
Lengte/grootte selectieve
afname van soorten
(toename van kleinere
exemplaren)
Afname predatorsoorten
(toename van kleinere
soorten)
Bijvangst
Discards (= toevoegen van
voedsel)
Bodemberoering

Afname in inspanning van
de vloot (met name grote
segment);
Toename andere
technieken (pulskor,
sumwing, twinrig);
Toename passieve
technieken (staand want);
Afname discards (ban op
discards?)

Afname visbestand:
voedselbeschikbaarheid voor
zeevogels neemt grosso modo
af; competitie voor vis, bijv.
zandspiering visserij
(Frederiksen et al., 2004)
Lengte/grootte selectieve
afname:
veranderende competitie; meer
kleine, geschikte prooivis
Discards:
veel zeevogels gebruiken
discards; ten minste de
verspreiding van grote mantelmeeuw, kleine mantelmeeuw en
zilvermeeuw wordt gestuurd
door de aanwezigheid van visserij (Camphuysen et al., 1995)
mogelijk indirect effect van
reductie van discards is
verhoogde competitie tussen
scavengers en verhoogde
predatie door scavengers op
andere zeevogels (Camphuysen
et al., 1995; Votier et al., 2004)
Bijvangst:
bijvangst voornamelijk bij
lange-lijnvisserij (Lewison &
Crowder, 2003; Tuck et al.,
2003)
Verstoring:
gevoelige soorten, zoals duikers
en zee-eenden, ervaren
(tijdelijk) habitatverlies
(Schwemmer et al., in press)
Bodemberoering:
bevissen van Spisula-banken
heeft negatieve gevolgen voor
de voedselbeschikbaarheid voor
zee-eenden

2. Olie en gas
exploitatie

Exploratie: ontploffingen
Constructie platforms:
geluid door heien
Olielozingen
Lozing boorspoeling
Bodemdaling
Visserijvrije zone
Habitat hard substraat
Onderwater geluid

Afnemend in aantal;
lozingen zijn sinds 1990 al
sterk afgenomen

Habitat:
Drieteenmeeuwen gebruiken
platforms als broedplaats
(Camphuysen & Leopold,
2007); meeuwen en
aalscholvers gebruiken
platforms als rustplaats (bijv.
ESAS database; pers obs.);
zeevogels foerageren soms in
de wervelingen van een
platform of op voedselafval
Olielozingen:
olie heeft schadelijke gevolgen
voor zeevogels (Camphuysen &
Heubeck, 2001)
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Stuurbare ontwikkelingen
Antropogene
invloeden en
activiteiten
(Drivers)

Fysieke/ecologische
invloeden (Pressures)

Trends

Aangetoonde effecten (met
referentie) en potentiele
effecten (geen referenties
gevonden)

3. Scheepvaart

Emissie verbrandingsgassen (zwavel o.a.)
Olielozingen
Ballastwaterlozingen
(introductie van exoten)
Afvallozingen
Vervuiling door TBT
(antifouling)
Onderwater geluid

Algemeen: intensiteit toenemend, maatregelen om
vervuiling/lozing tegen te
gaan; afname sinds 1990
Olielozingen: het %
besmeurde vogels neemt
langzaam af, maar er zijn
lokale verschillen
(Camphuysen 2010)
Ballastwater: wordt in
toekomst mogelijk minder
een probleem door
maatregelen
Afvallozingen: ? zie ook 6.
kunststoffen/plastics
TBT: afnemend (Evans et
al. 1996)
Onderwatergeluid: ?

Olielozingen:
kans op een olieramp is groter
op plaatsen met veel
scheepvaart; hoger percentage
met olie besmeurde zeekoeten
op locaties met een hoge
schaapvaartintensiteit
(Camphuysen & Heubeck,
2001)
Ballastwater:
Ensis directus - afkomstig uit
ballastwater - is nu abundant
maar (juvenielen) lijken een
weinig profijtelijke prooi voor
zee-eenden (bijv. Leopold et
al., 2008)
Vuillozingen:
plastics worden teruggevonden
in magen van met name
noordse stormvogels
Verstoring:
gevoelige soorten zoals duikers,
zee-eenden en alkachtigen
ervaren (tijdelijk) habitatverlies
(Schwemmer et al., 2011)

4. Windmolenparken

Verandering habitat
Barrièrewerking
Toename hard substraat
Visserijvrije zones
Onderwater geluid (met
name door heien tijdens
constructie)

Sterk toenemend; grote
ontwikkelingen vooral
sinds 2000

Verandering habitat:
een aantal soorten vermijden
windmolenparken (Petersen,
2005; Dierschke & Garthe,
2005; Stewart et al., 2007);
aalscholvers maken gebruik van
de molens en foerageren binnen
windmolenparken, mogelijk als
gevolg van goede
voedselbeschikbaarheid
Visserijvrije zones:
discard-etende soorten waarvan
de verspreiding nu bepaald
wordt door visserij
(Camphuysen et al., 1995),
zullen deze gebieden mogelijk
gaan mijden

5. Baggeren
vaargeulen en
havens

Verwijdering substraat
Waterdiepte
Doorzicht (slib)
Baggerstort

Gelijk of toenemend
(afhankelijk van
ontwikkeling havens)

6. Emissies (naar
kustwater,
estuaria, volle zee
of via de
atmosfeer; uit
stedelijk gebied,
industrie of
landbouw)

Input nutriënten
Input toxische stoffen
Kunststoffen/plastics

Afnemend?
Kunststoffen/plastics:
gelijk?
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Input nutriënten:
eutrofiëring van de kustzee
Input toxische stoffen:
PCB’s/drins e.d. voor viseters
als sterns (Koeman et al.,
1969); mogelijke selectie op
opportunisten die tegen
vervuiling kunnen
Kunststoffen/plastics:
meer dan 90% van de noordse
stormvogels die stranden op
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Stuurbare ontwikkelingen
Antropogene
invloeden en
activiteiten
(Drivers)

Fysieke/ecologische
invloeden (Pressures)

Trends

Aangetoonde effecten (met
referentie) en potentiele
effecten (geen referenties
gevonden)
Nederlandse kusten hebben
plastics in de maag; er zijn
geen aanwijzingen voor een
reductie van de hoeveelheid
plastic in de magen (Franeker,
van et al., 2009)

7. CO2-emissies

Klimaatverandering:
temperatuurtoename en
grotere stormfrequentie
Verzuring door CO2

Temperatuur: toename
Stormfrequentie:
toename?
pH: afname?

Temperatuur:
noordwaartse uitbreiding van
vale pijlstormvogels correleert
met wateroppervlakte
temperatuur (Wynn et al.,
2007);
verminderd broedsucces en
overleving van
drieteenmeeuwen door
verminderde recruitment van
zandspiering in warme winters
(Frederiksen et al., 2004);
verminderde overleving van
noordse stormvogels (Grosbois
& Thompson, 2005)
Stormfrequentie:
stormen kunnen het
overspoelen van sternkolonies
veroorzaken (V.d. Pol et al.,
2010)

8. Aquacultuur
(wieren, MZI’s,
schelpdieren,
wormen en/of vis)

Ruimtebeslag
Introductie van exoten
(invasief)

Toenemend

Ruimtebeslag:
habitatverlies heeft mogelijk
consequenties voor duikers en
zee-eenden in de Voordelta

9. Zandwinning

Verwijdering substraat
Verdieping
Natuurbouw
Afname doorzicht
Verstoring

Toenemend (zowel
ophoog-zand op land als
voor kust-verdediging)

Verwijdering substraat:
mogelijk tijdelijke reductie van
vis
Afname doorzicht:
tijdelijk verminderd
vangstsucces zichtjagers
(Baptist & Leopold, 2010)
Verstoring door schepen

10. Zandsuppleties

Bedekking bodemfauna
Sedimentsamenstelling
Afname doorzicht
Verstoring

Toenemend

Bedekking bodemfauna:
aantasting schelpdierbanken
(Spisula) als voedsel voor zeeeenden (Dalfsen, van & Essink,
1997)
Afname doorzicht;
tijdelijk verminderd
vangstsucces zichtjagers
(Baptist & Leopold, 2010)
Lokale verstoring

11. Kustrecreatie,
watertoerisme

Rustverstoring
Vervuiling

Toenemend

Verstoring:
negatieve gevolgen door
effecten op fysiologie en gedrag
(Krijgsveld et al., 2004 & 2008)

12. Militair gebruik
(varen, vliegen,
schieten, munitie
opruimen e.d.)

Verstoring (geluid)
Input toxische stoffen

Afnemend

Effecten niet goed bekend
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Stuurbare ontwikkelingen
Antropogene
invloeden en
activiteiten
(Drivers)

Fysieke/ecologische
invloeden (Pressures)

Trends

Aangetoonde effecten (met
referentie) en potentiele
effecten (geen referenties
gevonden)

13. Beschermd
(natuur-) gebied

Minder menselijke druk
(bijv. visserij,
zandwinning)

Toenemend

Sluiting van gebieden voor
gebruik:
zal zorgen voor afname
verstoring
Sluiting van gebieden voor
visserij:
op pelagische vissoorten kan
positieve gevolgen hebben voor
foeragerende zeevogels
(Pichegru et al., 2010); discardetende soorten kunnen onder
druk komen te staan
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