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Ecologischprofielvandevisdief (Sternahirundo)

VOORWOORD

In 1991 heeft de Dienst Getijdewateren (DGW) van Rijkswaterstaat aanhet
DLO-InstituutvoorBos-enNatuuronderzoek(IBN-DLO),Arnhem,deopdracht
gegeven een ecologisch profiel van de visdief samente stellen. Sinds de
DerdeNotaWaterhuishoudingzijn30soortenvanverschillendetrofieniveau's
gekozenals'amoebe'-soort. Een'amoebe'-soortdient eenindicatorsoort te
zijnvoordetoestandvanhetwatermilieu.Omeenbeterinzichttekrijgenin
debetekenisvandehuidigepopulatiegroottevandeverschillende'amoebe'soortenwordtdehuidigetoestandvergelekenmetdepopulatiegrootteineen
periodewaarinmenselijkeinvloedennogrelatiefgeringwaren.Alsreferentiejaaris1930gekozen.Hetligtindebedoelingomvooriedere'amoebe'-soort
eenpopulatiedynamischmodeltemakendathetaantalsverloopvan1930tot
hedenzogoedmogelijkverklaart endatdepopulatiegrootte indetoekomst
bijeenbepaaldgebruikvanhetwatersysteemvoorspelt.Devisdiefiseenvan
desoortenwaarvoorzo'nmodelwordtontwikkeld,waarbijdevisdiefalseen
indicatorsoortvoor kustwaterenenestuarienegebieden,metnamedeWaddenzeeenhetDeltagebied, wordtbeschouwd.
Voor desamenstellingvandit modelwarenallereerst gegevens nodigover
hetaantalsverloopvandevisdieflangsdeNederlandse kustvanaf hetbegin
vandezeeeuwtot nu.Degevondenaantallenzijnvoorlopig enkunnenhier
endaarnogaangepastofaangevuldworden.Innauwesamenwerkingtussen
DGW, SOVON en IBN-DLO is het aantalsverloop van de visdief langs de
Nederlandse kustgereconstrueerd.Verder heefthet IBN-DLObegeleiddoor
DGWde algemeen ecologische gegevens engegevens over ingreep-effectrelatiesverzameldengedocumenteerdomeenbeterinzichttekrijgeninde
algemenebehoeftenvandezesoortendeeffectenvanmenselijkingrijpenop
depopulatiegrootte.Omeenbeterinzichttekrijgenindepopulatiedynamica
van de soort, met name immigratie, emigratie en mortaliteit, zijn door het
IBN-DLO de ringgegevens bij de Nederlandse Ringcentrale, Nederlands
InstituutvoorOecologischOnderzoek,Heteren,opgevraagdenbewerkt.
Hetecologisch profiellaatziendatdevisdief delaatstejaren invergelijking
metdejarendertigenvijftigslechtsingeringeaantallenlangsdeNederlandse
kustvoorkomt. Deoorzakenvandezekleineaantallenzijnechter nietdirect
aantewijzen.Verontreiniging van het milieu met xenobiotische stoffen kan
grote gevolgen hebbenvoor de soort, maar lijkt tegenwoordig van weinig
belang.Mogelijkeoorzakenzoudenkunnenzijneentekortaanvoedsel,hetzij
door eenverminderd voedselaanbod danweldoor eenverminderdevangkans,enhetdodenvansternsindeoverwinteringsgebieden.Erzalechternog
verderonderzoekgedaanmoetenwordenommetzekerheiddeoorzakenvan
de kleineaantallenvasttestellen.
dr.J. Veen
hoofdafdelingDierecologie
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1 INLEIDING

1.1 Algemeen
Devisdief (Sterna hirundo) isde meest algemene sternesoort die inons land
voorkomt. Hij is gemakkelijk te verwarren met de noordse en Dougalls stern
(Sternaparadisaea enSternadougallii). Devisdief is een slanke witte vogel
met eenzwarte kruin,donkerevleugelpunten, rode poten eneen oranjerode
snavelmetzwartepunt.Debovenzijdevandevleugelsenderugzijnlichtgrijs.
Vooral de snavel onderscheidt hem van de noordse (bloedrode snavel) en
Dougalls stern (bijna geheel zwarte snavel).Wanneer devisdief op de grond
zit, rijkende staartveren nietvoorbij de vleugelpunten, integenstelling tot de
noordseenDougallsstern,waarbijdevleugelpuntenrespectievelijkietsvoorbij
enverbuitendestaartverensteken(GlutzvonBlotzheim&Bauer 1982,Cramp
1985) (fig.1).

*#«&*-»ST/Z
é»&i*'**\

Figuur 1.Devisdief (fotoJ. vandeKam).
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1.2 Verspreidingsgebied
De noordgrens van het verspreidingsgebied van de visdief reikt tot aan de
juli-isotherm van 10° C. De visdief vermijdt zeewater met ijsvorming. De
zuidgrens overschrijdt de juli-isotherm van 32° C. Het verspreidingsgebied
omvat de boreale, gematigde, mediterrane, steppe- enwoestijnklimaten,alsmededetoendra's entropische regenwouden (Voous1960,Cramp1985)(fig.
2).
Het broedgebied van de visdief is een van de meest uitgestrekte van alle
sternesoorten. In het noorden ligt de verspreidingsgrens rond de poolcirkel
(ca. 70° NB) en naar het zuiden strekt het broedgebied zich uit tot rond de
kreeftskeerkring (ca. 23° NB). De meest zuidelijke kolonies bevinden zich in
Afrika (Nigeria,ca.5°NB) enhet Caraïbische gebied (Antillen,ca. 12°NB).De
visdief broedt zowel inkustgebiedenalsrondzoete binnenwateren (Glutzvon
Blotzheim &Bauer 1982,Cramp 1985).Dewereldpopulatiewordt geschat op
250000-500000broedparen,hetgeenechterslechtseengroveindicatieisvan
de stand, omdat over een groot gedeelte van het verspreidingsgebied niets
bekend isover de populatiegrootte (Lloyd etal.1991).
Erwordenviertot vijf ondersoorten vandevisdief onderscheiden, namelijk:
(1)Sternahirundo hirundo BroedtvanhetoostenenmiddenvanNoord-AmerikaviaFlorida,Bermuda,deBahama'sendeMaagdeneilandentotdeAntillen
bovenVenezuela.Ook broedt hijopdeAzorenenMadeira,aandeAfrikaanse
kustenvanTunesië, Mauretanië,Senegal,Nigeria en invrijwel geheel Europa
tot aanhet Midden-Oosten eninWest-Siberië (Harrison 1985).
(2) Sterna hirundo tibetana Broedt in Kashmir, Tibet, Mongolië en China
(Harrison 1985).
(3)Sternahirundo longipennis Broedt inNoordoost-Azië (Harrison 1985).
(4) Sterna hirundo minussensis Is een overgangsvorm, welke broedt in
Noord-Mongolië (Glutzvon Blotzheim &Bauer 1982).
(5)Sternahirundo turkestanica Broedt inKazachstan enwerd eentijdlangals
eenaparte ondersoort gezien,maarwordt tegenwoordig ingedeeld bijSterna
hirundo minussensis (ll'icev &Zubakin 1990).
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Figuur2. Hetverspreidingsgebied vande visdief (zwart = broedgebied; donker grijs = broeden overzomeringsgebied; licht grijs = doortrekgebied, Harrisson1985).

1.3 Verspreiding in Europa
In Europa komen broedkolonies van de visdief voor langs vrijwel de gehele
kust van de Oostzee, de Noordzee, de Atlantische Oceaan en op enkele
plaatsenlangsdekustvandeMiddellandseZee.Verder inhetbinnenlandvan
demeesteEuropeselanden,waarvandepopulatieslangsdeLoireendeAllier
(Frankrijk) hetgrootsteaandeelvormen.Verderzijnernogenkele belangrijke
lokale broedplaatsen in het binnenland aan de Durance (Zuid-Frankrijk), de
oevers van het Meer van Genève (Zwitserland en Italië), langs de Doubs
(midden-oostenvanFrankrijk),opdeeilandenvandeMidden-Rijn (Duitsland)
enwaardeYonneindeSeine uitkomt (Noord-Frankrijk) (Glutzvon Blotzheim
& Bauer 1982,Cramp 1985) (fig.3).

Ecologisch profiel vandevisdief (Sternahirundo)

Figuur 3. Verspreiding vande visdief als broedvogel in Europa (zwart = broedgebied; grijs
overwinterings- endoortrekgebied, Cramp 1985).

1.4 Verspreiding in Nederland
VisdievenwordeninNederlandvooralgezienvanbeginapriltotenmetoktober
(fig.4).Waarnemingen inmaart of november zijn niet ongewoon, maar echte
winterwaarnemingenwel.Dewaarnemingeninmaartzijnbetrekkelijkwillekeurigverspreid over hetland. Dedoortrekvindtvooral plaatslangsde kust, met
eenhoogtepunt rondeindaprilenbeginmei.Dekaartvanjunigeeft eengoed
beeldvandedeverspreidingvandebroedkolonies (SOVON 1987).Devisdief
broedt inNederland langsvrijwelde gehelekustzonevande Noordzee,inhet
Waddengebied, langs het IJsselmeer en in enkele kleine kolonies verspreid
over hetbinnenland.Demeestevisdievenbroedentegenwoordig inhetDeltagebied en het Waddengebied. De belangrijkste kolonie in Nederland is de
kolonie op Griend (Waddenzee). In het Deltagebied zijnde kolonies in Europoort, op de Hooge Platen, in het Land van Saeftinghe en op de Slijkplaat
tegenwoordig het belangrijkst. Ook de kolonies inde Workumerwaard en in
het Nieuwe Meer bijAmsterdamzijn relatief grote kolonies.

13
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Figuur4. VerspreidingvandebroedkoloniesvandevisdiefinNederland(SOVON 1987).
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2 TREND EN AANTALLEN

2.1 Trend en aantallen in Europa
Vaneenaantallandenzijnovereenlangerereeksvanjarengegevensoverhet
aantalsverioop bekend. DeBritseen Ierse populatie nam in het beginvan de
twintigste eeuwtoeonder invloedvanenkelebeschermende maatregelen.De
populatie bereikte een piek inde jaren dertig,waarna het aantal weer afnam
(GlutzvonBlotzheim&Bauer 1982,Cramp 1985).InEngelandbroedden inde
periode 1985-1987ongeveer 12900paren,waarvan900inhetbinnenland.De
populatie isongeveer stabielsinds 1969(Uoydefal.1991).InIerland broeden
ongeveer 3100 paren,waarvan 400 in het binnenland, en is sprakevan een
afnamesinds1969(Uoydetal.1991).DeFransebroedpopulatie isafgenomen
indetwintigsteeeuw (GlutzvonBlotzheim&Bauer 1982,Cramp 1985).Langs
de Atlantische kust van Spanje broeden minstens 100paren inmoerassen in
Andalusië (Barcena ef al. 1984). Het aantal van 11 000 paren voor Spanje
genoemddoorThomas(1982)enherhaalddoorJames(1984)iswaarschijnlijk
onjuist. In België isde visdief pas sinds 1960 eenjaarlijkse broedvogel, toen
een kolonie ontstond in het Zwin. In 1962 broedden hier reeds 300 paren en
de laatste jarenvarieert het aantal tussen 290 en375 paren (Dewulf & Geers
1989). In de voorhaven van Zeebrugge broedden in 1987 op een nieuw
ontstaan gebied (opgespoten terrein) 30 paren, in 1988 80 paren en in 1990
650paren(Orbie 1991).Enkelekleinerevestigingeninhetbinnenland herbergenmaximaalenkeletientallenparen(Devillers1988).DeWestduitsepopulatie
iszowelinhetbinnenlandalslangsdekustafgenomentotongeveer6000paren
in de jaren zeventig. De belangrijkste kolonies in West-Duitsland zijn de
kolonies op Wangerooge en Neuwerk (Waddenzee) met respectievelijk 1200
en 1700 paren in 1979 (Glutz von Blotzheim & Bauer 1982). Langs de Duitse
Noordzeekust broeddenin19824850,in19846000enin19888029visdiefparen (DeVries 1990). DeOostduitse populatie bestond indejarenzeventig uit
ongeveer 14000tot 15000paren (Glutzvon Blotzheim&Bauer 1982).Langs
deOostzeekust inMecklenburg broeden 1400-1500paren.DeDeense broedpopulatie isafgenomen (GlutzvonBlotzheim &Bauer 1982,Cramp 1985).De
Zweedse broedpopulatie bestond volgens Ulfstrand & Högstedt (1976) uit40
000 paren,waarvan de helft in het binnenland was gevestigd.Volgens Evans
(1984)bestaatdeZweedsebroedpopulatieuit22000paren.Debroedpopulatie in Finland bestond volgens Merikallio (1958) destijds uit ongeveer 6000
paren. Indejarenzeventig entachtigvertoondendeaantallenlangsde Finse
kustinhetalgemeeneenafnemendetrend (Hilden1990).DePoolse populatie
isinsommigegebiedentoegenomen.InPolenbroedenongeveer 4000paren,
vooral in het binnenland, metongeveer 2000 paren langsde middenloop van
de Wisla (Tomialojc 1990). DeTsjechoslowaakse populatie is op de meeste
plaatsenafgenomen.DeZwitsersepopulatieisenormgedaaldsindshet begin
vandetwintigste eeuwtot ongeveer 50paren inhet beginvandejarenvijftig.
Door de aanlegvan kunstmatige broedgelegenheden isde populatie daarna
weerenigszinsgestegentot ongeveer 200parenindejarentachtig (Glutzvon
Blotzheim & Bauer 1982,Cramp 1985, Bruderer & Schmid 1988). In Letland
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broedden inde periode 1980-1984 naar schatting 1500-2000 paren, waarvan
hetgrootstedeelinhetbinnenlandlangsmerenenrivierenenslechts3%langs
de kust (Viksne 1989).Indevoormalige Sowjet-Unie (met uitzonderingvande
Baltische staten) broeden enkele honderdduizenden paren,waarvan 18600
paren inWit-Rusland,200parennabij Moskou,minstens25000-30000 paren
langs de kusten vanZwarte ZeeenZeevan Azov, en minstens 40 000 paren
langs de Kaspische Zee. In het binnenland is de soort sinds de vorige eeuw
aanzienlijk inaantalafgenomen (ll'icev &Zubakin 1990).
Tabel 1geeft hetaantal broedparen in Europaweer inde periode 1970-1987.
UitdezetabelblijktdatdetotaleEuropesepopulatieindieperiodeuitongeveer
150000 broedparen bestond,waarvan bijna 7%inNederland broedde.

2.2 Aantalsverloop in Nederland
Het gereconstrueerde verloop van het aantal broedparen van de visdief in
Nederland indetwintigste eeuw istot stand gekomen door inter-enextrapolatie van de uit de literatuur bekende gegevens (bijgedragen door SOVON).
Voor ontbrekende jaren zijn op grond van de dichtstbijzijnde jaren waarvan
wel literatuurgegevens voorhanden waren alsmede op grond vande trend in
de voorafgaande en volgende jaren voor zover mogelijk fictieve waarden
ingevuld (een en ander in nauwe samenwerking tussen SOVON, DGW en
IBN-DLO).Hierbijistevensrekeninggehoudenmetdetrendinanderekolonies
(bijlage 1). Bij de verwerking van de gegevens zijn de kolonies ingedeeld in
regio's, met name het Deltagebied,Waddengebied, IJsselmeergebied en de
vastelandskust van Noord-enZuid-Holland (fig.5).
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Figuur 5. Indeling vande Nederlandse kust in verschillende regio's; W = Waddengebied, Y
IJsselmeergebied, H = vastelandskust Noord- enZuid-Holland, D = Deltagebied (bijlage 1).
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Opgemerkt wordt dat alleende langs de kust broedende visdieven zijn meegenomeninditoverzicht. Hetwerkelijktotaalvoor heelNederlandligtdusiets
hoger (enkele honderden paren) dan indefigurenvermeld.
Inhet beginvandezeeeuw broeddedevisdief inrelatief groteaantallenlangs
de Nederlandse kust (meer dan 30000 paren). Duidelijk isde reductie inhet
aantal paren tussen 1905 en 1910 te zien, veroorzaakt door het massaal
schietenvanadultevisdieven bestemdvoor dameshoeden, en het rapenvan
eieren (Braaksma 1958, Rooth & Mörzer Bruijns 1959, Spaans & Swennen
1968,Dijksen&Dijksen1977).Na1910hersteldedesoortzichweerlangzaam,
mede door het opnemen van de soort in de wet als volledig beschermde
diersoort (Braaksma 1958).In1930bestonddeNederlandse kustpopulatie uit
ongeveer 26 000 paren (fig. 6) (voor de 'exacte' getallen zie bijlage 1). De
broedkolonies bevondenzichin1930voornamelijk inhetDeltagebiedeninhet
Waddengebied. Sinds 1930zijnervoldoende kwantitatieve gegevens bekend
uit ons land om met redelijke betrouwbaarheid een reconstructie van het
aantalsverloop te maken. Uit de gereconstrueerde gegevens blijkt dat het
aantalbroedparenvandevisdieflangsdeNederlandsekustindeperiode1930
tot aanhetbeginvandeTweedeWereldoorlog enormistoegenomen.In1939
broedden er iets meerdan 45000 paren langs onze kust.Tijdens deTweede
Wereldoorlog is het aantal weer gedaald tot ongeveer 17200 paren in1945.
Deze afname werd veroorzaakt door het schieten van adulte visdieven, het
rapenvaneierenenandereverstoringentijdensdebezetting(Braaksma1958).
Na 1945 heeft de populatie zichweer hersteld tot meer dan 30 000 paren in
1948.Aan heteindevandejarenvijftig isde soort enorm achteruitgegaan en
bereikteeendieptepunt in1965,toeninNederland nogslechtsongeveer5000
paren broedden. Dezeachteruitgang vond voornamelijk plaats inde kustgebieden enwerd veroorzaakt door eenvergiftiging met gechloreerde koolwaterstoffen afkomstig van eenfabriek inde Nieuwe Waterweg (Koeman1971,
1975). Nadit dieptepunt heeftde broedpopulatie vandevisdief in Nederland
zichenigszins hersteldtot ongeveer 10000 paren inde laatstetwintig jaar. In
1983 broedden er iets meer dan 13 000 paren en in 1990 bijna 12 000. Het
niveauvanvóórdevergiftigingsperiode isechter noglangnietbereikt.Tegenwoordig broeden nog steeds de meeste visdieven in het Deltagebied (meer
dan40%vandetotaleNederlandse kustpopulatie in1990) enhetWaddengebied (bijna 37%vande Nederlandse kustpopulatie in 1990). Bij de keuzevan
het referentiejaar kan in plaatsvan 1930beter 1937 gekozenworden,toen in
onsland meerdan46000 parenbroedden.
Aangezienuithetbeginvandezeeeuwslechtsvaneenbeperktaantalkolonies
inhetDeltagebiedkwantitatievewaardenbekendzijn,iseengoedereconstructie van het aantalsverloop in dit gebied niet mogelijk. Het gereconstrueerde
aantalsverloopgeeftdaaromaanhetbeginvandezeeeuweenverkeerd beeld
(fig. 7). Vooral in de eerste jaren van de twintigste eeuw lagen de aantallen
waarschijnlijkveelhogerdanindefiguurisaangegeven.Hetiszeerwaarschijnlijk dat het aantalsverloop van de visdief in het Deltagebied in het begin van
dezeeeuwingrote lijnenovereenkwam metdatinhetWaddengebied (fig.8).
Rond 1930 waren de kolonies op De Beer (Rozenburg) en de Scheelhoek
(Haringvliet) de belangrijkste broedkolonies. De kolonie op De Beer bestond
in1930uit17500paren,dekolonieopdeScheelhoekuit50paren.Dezelaatste
kolonie bestond in 1931 enook enkelejarendaarna echter uit3000 paren.In
het totale Deltagebied broedden in 1930 17560visdiefparen, meer dan67%
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van de toenmalige Nederlandse kustpopulatie. Waarschijnlijk broedden er in
1930 in het totale Deltagebied echter meer visdieven dan in de figuur is
weergegeven, namelijk ongeveer 24 000 paren (Beijersbergen & Meininger
1980). Het aantal broedparen in het Deltagebied steeg na 1930tot 26000 in
1937(fig.7).HetbeeldvanhetDeltagebiedna1930komtingrotelijnenovereen
met het beeldvanNederland (fig.6).Duidelijk zijnde invloedenvande oorlog
endevergiftigingtezien. Integenstellingtot hetbeeldvoor hetgehelelandis
het aantal broedparen in het Deltagebied na de vergiftigingsperiode in het
beginvandejarenzestigwelgeleidelijktoegenomen.Maarook hierishetpeil
vandejarendertigofvijftignoglangnietbereikt.In1990broeddeninhettotale
Deltagebied 4819paren.Vanallevier genoemde regio's (fig.5) herbergde het
Deltagebiedvanaf 1986tot 1990demeestebroedparen (tot bijna47%vande
totale Nederlandse kustpopulatie in1989).Vooraldekolonies inde Europoort
(603parenin1990,bijna13%vandetotaleDeltapopulatie),opdeHoogePlaten
(900 paren in 1990, bijna 19%van de totale Deltapopulatie), in het Land van
Saeftinghe (432parenin1990,bijna9%vandetotaleDeltapopulatie) enopde
Slijkplaat (603 paren in 1990, bijna 13% van de totale Deltapopulatie) zijn
tegenwoordig belangrijk.
OokvoorhetWaddengebiedgeldtdataandereconstructievandeeerstedertig
jaren van de twintigste eeuw nogal wat haken en ogen zitten. Het is in ieder
geval duidelijkdat devisdief inde eerstejarenvandezeeeuw inhetWaddengebied in relatief grote aantallen voorkwam. De populatie nam echter snelaf
tot eendieptepunt in 1909. Het iszeer waarschijnlijk dat er in 1909 inwerkelijkheidmeervisdieven hebbengebroeddanindefiguur isaangegeven.Nadat
devisdief isopgenomen indewetalsvolledig beschermdevogel, ishetaantal
weer langzaam toegenomen (Braaksma 1958, Teixeira 1979) (fig. 8). Rond
1930 was de kolonie op Griend de belangrijkste. In 1930 broedden hier
ongeveer 7000paren,meerdan86%vandetoenmalige Waddenzeepopulatie
en bijna 27%vande Nederlandse kustpopulatie. Inhettotale Waddengebied
broeddenin1930ongeveer8100paren(fig.8).OokinhetWaddengebiedkomt
het beeld vrij goed overeen met het beeldvoor totaal Nederland (fig.6). Hier
isechternogveelmindersprakevaneenherstelnahetdieptepunt in1968(iets
meer dan2050 paren). In1990 broedden in het geheleWaddengebied ongeveer 4400 paren (bijna 37% van de Nederlandse kustpopulatie), hetgeen
overigens een van de hoogste waarden betreft sinds 1968. De belangrijkste
kolonie indeWaddenzee enoverigens ook inNederland isnog steedsdieop
Griend. In 1990 broedden hier ongeveer 1800 paren, meer dan 41% van de
totaleWaddenpopulatie en meer dan 15%vandetotale Nederlandse kustpopulatie.
InhetIJsselmeergebiedvondenrond 1930deeerstevestigingenvanvisdieven
plaats. In 1930 broedden er 45 paren (15 bij Marken,5 inde polder IJdoorn,
10indeWieringermeeren15bijWijdenes) enin1931605paren (voornamelijk
inhetoostenvandeWieringermeer) (fig.9).DeIJsselmeerpopulatieisna1950
enorm inaantal toegenomen. Na eenvermindering in het beginvan de jaren
zestig heeft de soort zich hier vrij goed hersteld. De aantallen schommelen
nogal, ten gevolge van inpoldering, het droogvallen van poldergebieden,
ontginning,huizenbouw endeaanlegvanwegen. In1990broedden ongeveer
2590 paren inhet IJsselmeergebied, hetgeen bijna 22%vandetotale Nederlandse kustpopulatie betreft. Vooral de kolonie in de Workumerwaard (1500
parenin1990,bijna60%vandeIJsselmeerpopulatieenbijna13%vandetotale
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Nederlandse kustpopulatie) isvanbelang, maarook de kolonie inhet Nieuwe
Meer bij Amsterdam (790 paren in 1990, iets meer dan 30% van de totale
IJsselmeerpopulatie) is belangrijk.
Uitdeperiode1900-1930zijngeengegevensbekendvanbroedendevisdieven
langs de vastelandskust van Noord- en Zuid-Holland. In 1930 broedden er
langs de vastelandskust van Noord- en Zuid-Holland ongeveer 400 paren in
hetZwanenwater (fig. 10). Na 1930zijnduidelijk de gevolgenvan devergiftigingsperiode en het daaropvolgende herstel te zien. Indejarentachtig is de
visdief er sterk achteruitgegaan. In 1990 broedden er nog iets meer dan 100
parenverspreidoverdekoloniesbijBodeldijk,indepolderMijzen,indepolder
Westzaan enbijdePutten.
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Figuur6. Gereconstrueerd aantalsverloop (paren)vande visdief alsbroedvogel inNederland in
deperiode 1900-1990 (zieook bijlage 1).
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Figuur7.Gereconstrueerd aantalsverloop (paren) vande visdiefals broedvogel in het Deltagebied in deperiode 1900-1990 (zieook bijlage 1).
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Figuur 8. Gereconstrueerd aantalsverloop (paren)vande visdief alsbroedvogel inhet Waddengebied in de periode 1900-1990 (zieook bijlage 1).
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Figuur 9. Gereconstrueerd aantalsverlocp (paren) vande visdief als broedvogel in het IJsselmeergebied 1900-1990 (zieook bijlage 1).
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Figuur 10. Gereconstrueerd aantalsverloop (paren) van de visdief als broedvogel langs de
vastelandskust vanNoord- enZuid-Holland in deperiode 1900-1990 (zieook bijlage 1).
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3 AUTECOLOGIE

3.1 Broedbiologie

3.1.1 Broedbiotoop
Devisdiefnesteltbijvoorkeur opdegrond,tussengrasenlagekruiden,enop
zand- en kiezelbodem of schelpenbanken. Ook in grasrijke oevervegetaties
vanzoetwaterpiassen,opkleine,droge,zandigeeilandjesinrivierenenmeren,
opzandenkiezeloeversvanstillerivierbochten,instrandweiden,zandduinen,
kustmoerassen,alsmedeopdichtnabijdekustgelegeneilandjesinzee(Voous
1960, Teixeira 1979) en zelfs op daken van gebouwen (Beijersbergen &
Meininger 1980, Bouwmeester &Van Dijk 1991). Het substraat moet gemakkelijk water af kunnen vloeien en bestaat uit gravel, zand- of kiezelbodem,
vloedmerken,betonbrokkenofijzerslakkenenookweluitgrasenlagekruiden.
Soms broeden de sterns in moerassen, waar ze hun nesten bouwen op
muskusrattenburchten endrijvendevegetatiematten(Voous 1960,Courtney&
Blokpoel 1983,Cramp1985).Ook inSaeftinghe (Deltagebied) broeden enkele
honderdenvisdieven op drijvende pakkettenveek (dode plantenresten) (P.L
Meininger).
Devegetatievoorziet devisdiefkuikens vaneenschuilplaats tegenzon,wind,
regen en predatoren, en kan bovendien een herkenningspunt zijn voor de
ouders (Blokpoel etal. 1978,Courtney & Blokpoel 1983). Maardeaanwezigheid vanvegetatie kan ook negatief werken, omdat het ook voor predatoren
eengoede schuilplaats vormt (Lemmetyinen 1971).De nesten bevinden zich
vooral op plaatsenwaardeplantengroei nogineenvroeg ontwikkelingsstadium verkeert, met een bedekkingspercentage van de bodem van minder dan
50% (geschikte landings- en opvliegplaats en loopplaats in verband met de
korte poten) (Boecker 1967,Blokpoeletal.1978,Courtney & Blokpoel 1983).
Ook voor individuele herkenning (zien en horen) kan het van belang zijn dat
de vegetatie niet te uitbundig wordt. In broedgebieden in graslandachtige
vegetaties kandedichtheid vandevegetatie oplopentot bovende 50%.Niet
alleen het bedekkingspercentage is hierbij van belang, maar ook de hoogte
vandevegetatie.Alsde hoogte vande planten relatief gering is,worden ook
relatiefdichtbegroeideplaatsenalsnestplaatsgebruikt.Bijeengrotedichtheid
wordt juist delagerevegetatie als broedplek gekozen (Boecker 1967). Eente
uitbundige plantengroeieneenverdringingvankruidigedoor houtige soorten
kunnendevisdieven uiteindelijk verdrijven (Courtney & Blokpoel 1983). Zelfs
wanneertijdens het broedseizoendevegetatieteuitbundigwordt,verlatende
oudersde nesten (P.L.Meininger).
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3.1.2 Koloniestructuur
Devisdief broedt zowel inkleinealsingrote kolonies,tot duizenden parentoe
(Voous 1960,Teixeira1979).Eenkoloniekanweeronderverdeeldzijninenkele
subkolonies (Glutzvon Blotzheim &Bauer 1982,Cramp 1985).
Ingrote kolonies broedendevogelsdichteropelkaardaninkleinerekolonies.
De dichtheid is het grootst in het centrum van de kolonie (Burger & Lesser
1978),waar de nesten gemiddeld slechts0,5-2 muit elkaar kunnenliggen.In
kleinerekoloniesliggendenestengemiddeld2-3m(range0,4-10m)uitelkaar.
De oudere vogels broeden doorgaans in het centrum van de kolonie, terwijl
aan de periferie vooral jonge vogels en immigranten broeden (Glutz von
Blotzheim&Bauer 1982).Bovendienisopgeïsoleerdeeilandende onderlinge
nestafstandkleinerdanophetvasteland.Ophetvastelandishetvoordesterns
gunstiger om verder uit elkaar te broeden,omdat de kans dat een nest door
landpredatorenwordtgevondendannietzogrootis.Opeilandenwaar(vrijwel)
geen landpredatoren aanwezig zijn, is het juist gunstig om indichte groepen
te broeden, omdat dit een collectieve verdediging tegen luchtpredatoren
mogelijk maakt enbovendiendekansop predatievoor eenindividueel kuiken
aanzienlijk verkleint (Lind 1963) (zieook 3.3.8).
Erwordtvaakgebroedindebuurtvananderesternsenmeeuwen(Voous1960,
Teixeira 1979).

3.1.3 Aankomst in het broedgebied
Bijaankomstinhetbroedgebiedwordterdoordevisdievenalgebaltstenvindt
er al paarvorming plaats. Ze zijn aanvankelijk sterk gebonden aan het water
waar ze foerageren. Een week na aankomst beginnen ze de broedplaats te
verkennen. Daarop volgen nestelgedrag en copulatie. De baltsactiviteit verdwijnt meteen na het leggen van het eerste ei (Glutz von Blotzheim & Bauer
1982).

3.1.4 Nestplaatstrouw
Visdieven zijn zeer trouw aan een eenmaal gekozen nestplaats; volgens
onderzoek in de USA zit 46,1%binnen 4,6 m van de nestplaats van het
voorafgaandejaar,24,1%tussende4,6en9,1m, 11,3%tussende9,1en18,9
m, 18,1%zoekt een andere nestplaats binnen de kolonie en slechts 0,4%
wisselt van broedkolonie (Austin 1949). Marples & Marples (1934) hebben
waargenomendat eenpaardezelfde plaats 17jaarachtereen bezette.Vooral
wanneer de visdieven een succesvolle reproduktie hebben, hebben ze de
neigingom iederjaar naardezelfde broedplaatsterugte keren.Maarwanneer
de omstandigheden veranderen ende reproduktie daalt, veranderen zevaak
van broedkolonie (Courtney &Blokpoel 1983).InhetDeltagebied ishetinhet
verleden vaakvoorgekomen dat de sterns door veranderende omstandighedengedwongenwerdenhunoorspronkelijke broedgebiedteverlaten(Meininger 1986, 1991) (zie ook 4.4). Daarnaast speelt de leeftijd een rol bij de
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nestplaatstrouw. Jonge visdieven geven eerder hun nestplaats op dan oude,
meer ervarenvogels (Glutzvon Blotzheim &Bauer 1982).

3.1.5 Datumvan eileg
Dedatumwaaropdeeierenwordengelegd,isafhankelijkvandebreedtegraad,
de leeftijd van de vogels en de grootte van de kolonie. Hoe noordelijker de
broedplaats isgelegen,hoelater met leggenwordt begonnen (Guldemond&
Roog 1982). Oudere,ervarenvisdieven komen inhet algemeen eerderaan in
hetbroedgebied,bezetteneerderdeterritoriaenleggeneerderhuneierendan
jongere, onervaren vogels (Austin 1947, Hays 1978, Nisbet 1978). In grotere
kolonies ligtde piekvan eileg eerder in hetseizoendan in kleinere (Burger &
Lesser 1979).
Deeierenwordenmeteenintervalvaneentotdriedagengelegd.Deleginterval
neemttoewanneer hetvoedselschaarsis(Lemmetyinen1974).Nahetleggen
van hettweede eiwordende eieren intensief bebroed,waardoor het verschil
inuitkomstdatumtussenheteersteenderdeeislechts2,3-2,8dagenbedraagt
en het verschil tussen de uitkomstdatum van het eerste entweede ei niet zo
groot is als tussen het tweede en derde ei. De intervallen in uitkomstdatum
tussen de verschillende kuikens in een nest worden groter naarmate het
seizoenvordert (Lemmetyinen 1973a,Nisbet &Cohen 1975).

3.1.6 Legselgrootte
De gemiddelde legselgrootte varieert van ongeveer twee tot drie eieren per
nest (Glutz von Blotzheim 1962, Boecker 1967, Lemmetyinen 1974, Guldemond&Roog1982,Geelhoed1988,Becker1991enGriendverslagen).InNew
Jersey(USA)varieerdedelegselgrootteinverschillendekoloniesindeperiode
1976-1988 van 1,50 tot 2,90 (Burger & Gochfeld 1991) (tabel 2). In enkele
gevallen worden ook wel vier eieren per nest aangetroffen, maar dergelijke
legsels zijn waarschijnlijk afkomstig van verschillende vrouwtjes (Geelhoed
1988).Hetaantaleierenineennestwordt medebepaalddoor het baltsgedrag
van het mannetje. Hoe meer vis het mannetje aanvoert tijdens de paarvormingsperiode, hoegroter hetlegsel,enhoezwaarder envroeger heteersteei
(Nisbet 1977).
Ook de groottevan de kolonie isvan invloed op delegselgrootte. Hoe groter
de kolonie, hoe groter de legsels (Burger & Lesser 1978). De variatie in
legselgroottewordt medebepaalddoor deouderdomvandevogels.Volgens
Hays (1978) leggen zes en zeven jaar oude vogels gemiddeld meer eieren
(2,65)danvijf(2,52),vier(2,32)endriejaaroudevogels(2,04).Vroegebroeders
hebben ook gemiddeld grotere legsels dan latere vogels, en ook is het
broedresultaatvandevroegebroedersbeter(Nisbet1975,Becker1981).Vaak
wordt naeenoverstroming eenvervolglegsel gemaakt (Becker &Anlauf 1988,
Veen&Faber 1989).Delegselgroottevandezevervolglegsels isechter kleiner
dan de eerste legsels (Burger & Lesser 1978, 1979) en de vervolglegsels
hebbenmeestaleengeringbroedsucces (Austin1945,Becker &Anlauf 1988).
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Wanneer echter al meer dan 16dagen is gebroed voordat het nest verloren
gaat, zijnvervolglegsels onwaarschijnlijk (Lemmetyinen 1973a).Wanneer het
beschikbare voedsel de vraagvande kuikens overtreft, kan inde kuikenfase
nog eentweede legsel gevormd worden. Inhetlaatste geval krijgt de partner
de vis aangeboden die overblijft. Dit zou de trigger kunnen zijn (courtship
feeding) om opnieuw een legsel tevormen. Insommige gevallen is eenpaar
in staat om kuikens uit alle twee de legsels groot te brengen, hetgeen het
broedsuccesvoorzo'npaartjeaanzienlijkkanvergroten.Hetkomtechtermaar
zeersporadischvoordateenpaar nogzo'ntweedelegselvormt (Hays1984).

3.1.7 Broedduur
Debroedduur vandeeieren bedraagt gemiddeld 23dagen envarieertvan20
tot 26 dagen (Glutz von Blotzheim & Bauer 1982). Bij nachtelijke verstoring
door predatoren kande broedperiode echteraanzienlijkverlengdworden,tot
32dagen(Nisbet 1975).Hetbroedengebeurtzoweldoorhetvrouwtjealsdoor
het mannetje (Borodulina 1960, Langham 1972, Nisbet 1973), hoewel het
vrouwtje volgens Wiggens & Morris (1987) meer broedt dan het mannetje.

3.1.8 Uitkomstsucces
Hetuitkomstsucceswordtsterkbeïnvloeddoordegroottevande predatiedruk
enoverstromingsfrequentie, maarook hetaantal onbevruchte eierenalsmede
dode embryo's en het verlatenvan het legsel door de ouders speelt eenrol.
Verontreinigingen, zoals dieldrin, DDE en PCB's, kunnen het percentage
uitgekomeneierenookaanzienlijkverlagen (zieook4.9,4.10en4.11).Zonder
predatie en overstroming zou het uitkomstpercentage in de Jade Busen
(Duitsland) in 1980-1987 ongeveer 90% van alle eieren hebben bedragen
(Becker 1991). Ook wanneer predatie, overstroming en andere oorzaken
wordenmeegenomen,ligthetuitkomstpercentage meestalnogbovende70%
(Langham 1974,Geelhoed 1988,Becker 1991, Griendverslagen).

3.1.9 Overleving kuikens
Na ongeveer 22 tot 28 dagen hebben de kuikens het vliegvlugge stadium
bereikt. Daarna worden de jongen nog minstens zes weken door de ouders
verzorgd en gevoerd (Glutz von Blotzheim & Bauer 1982,Cramp 1985). Het
aantal kuikensdat hetvliegvlugge stadium bereikt,wordt mede bepaald door
devoedselomstandigheden(zie3.3),overstromingen (zie3.2.1), zandstormenen (zie 3.2.2), weersfactoren (zie 3.2.3), predatie (zie 3.3.8), vergiftiging en
ziekten (zie4.9,4.10en4.11).Hetbroedsucces (hetaantalvliegvluggejongen
per nest) kan dan ook van jaar tot jaar en van plaats tot plaats aanzienlijk
variëren (tabel3).Deoverlevingskansvandejongen neemtaf metdelegvolgorde (Langham 1972). Het broedsucces is het grootst voor nesten met drie
eierenenhet kleinstvoor één-legsels.Kuikensuiteennestvandriezijn echter
gemiddeld lichter bijhet bereikenvanhetvliegvlugge stadiumdankuikensuit
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één- of twee-legsels (Langham 1972, 1974), hetgeen de overlevingskans na
het uitvliegen zou kunnen beïnvloeden. De grootste kuikenuitval treedt op in
de eerste levensdagen, vooral wanneer het verscheidene dagen slecht weer
(nat, koud en stormachtig) is. Hoewel de kuikens in de eerste dagen zeer
gevoelig zijn voor koude, omdat ze nog niet in staat zijn tot thermoregulatie,
lijkt de mortaliteit onder zulkeomstandigheden eerderveroorzaakt te worden
door voedseltekort dan door onderkoeling (Langham 1972, LeCroy & Collins
1972,Dunn1973,1975,GlutzvonBlotzheim& Bauer 1982).VolgensLangham
(1972) is het onwaarschijnlijk dat onderkoeling de oorzaak is van de hoge
mortaliteit in de eerste levensdagen, omdat onder vrijwel alle weersomstandigheden de eerste week na uitkomst bijna altijd één ouder de kuikens
bebroedt, terwijl de partner voedsel gaat halen. Ook Klaassenet al. (1992a)
hebbenwaargenomendattijdensde eerstelevensdagende kuikenstot meer
dan 80% van de totale lichtperiode bebroed worden. Vooral in jaren met
voedselschaarste en onder slechte foerageercondities (harde wind, zie ook
3.2.3) kanditleidentoteenvoedseltekortvoor hetjongstekuiken,doordat één
ouder nietgenoegvoedselkanaanbrengenomdrie kuikensgroottebrengen.
Slechts inzeervoedselrijke situaties ishet mogelijk dat éénouder voldoende
voedsel voor alledriedejongen kanaanbrengen. Nade eersteweek kunnen
beide ouders voedsel vergaren (Langham 1972). Voor het derde kuiken kan
onderkoeling wel de oorzaak zijnvanverhoogde mortaliteit, omdat dan vaak
beideoudersdrukzijnmethetaanbrengenvanvoedsel(LeCroy&Collins1972)
(zie ook 3.2.3). Eenvolledige scheiding tussen mortaliteit door onderkoeling
en voedseltekort is vaak niet te maken, omdat beide oorzaken gelijktijdig
kunnenoptreden (Veen&Faber 1989).

3.1.10 Broedsucces
Het broedsucces kanvanjaar tot jaar enorm verschillen (tabel 3). Opvallend
isdat het gemiddelde broedsucces van de twee Nederlandse broedkolonies
(Griend enEngelsmanplaat) veellager ligtdan hetgemiddelde vandebuitenlandse kolonies.Van Rottummeroog isslechts van éénjaar het broedsucces
bekend,namelijk0,19jongenperpaarin1986(Nolet1988).Ookdezewaarde
ligt veel lager dan de buitenlandse gegevens uit tabel 3. Literatuurgegevens
over het broedsucces van buitenlandse populaties uit de periode vóór 1980
gevenookallemaaleenhogerbroedsucces.Hetgemiddeldebroedsuccesvan
enkelekolonies inMassachusetts (USA) bedroegin19701,43jongenperpaar
(zeskolonies)enin19711,17jongenperpaar (zevenkolonies) (Nisbet&Drury
1972).OpKustavi(Finland) bedroeghetbroedsuccesindeperiode1965-1968
gemiddeld 1,46jongenperpaar(Lemmetyinen1973a).Hetgemiddeldebroedsucces van een aantal kolonies in New Jersey (USA) in de jaren 1976-1988
varieerde van 0,07 tot 1,41vliegvlugge kuikens per paar (Burger & Gochfeld
1991).
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3.2 Abiotische factoren

3.2.1 Overstroming
Denestenmoetenhooggenoegliggenom nietwegtespoelen bijhoogwater
(Veen1977,Courtney&Blokpoel 1983).Overstromingkaninbelangrijkemate
het broedsucces vaneenkolonie bepalen.Opde kwelder van Augustgroden
(Duitsland) werd in 1981en 1983,tweejaren meteenzeer laag broedsucces
(respectievelijk 0,0 en 0,2 vliegvlug jong per nest) meer dan 50% van alle
verliezen veroorzaakt door overstroming. Gemiddeld was dat in zes jaren
(1980-1985)voor31%vanalleverliezenhetgeval (Becker&Anlauf 1988).Ook
volgens Burger & Lesser (1978) worden vaak nesten ofjongen weggespoeld
door hoogwater. Maarnietoveralzijnhogewaterstandenvandoorslaggevende betekenis voor het broedsucces. Op Griend bijvoorbeeld heeft de visdief
slechtsincidenteelvanhoogwatertelijden.Hetbetreftdansteedsslechtseen
betrekkelijk kleindeelvande broedpopulatie (Veen& Faber 1989).
Vaakwordt naeenoverstroming eenvervolglegsel gemaakt (Burger &Lesser
1978,Becker&Anlauf 1988,Veen&Faber 1989) (zieook3.1.6).Het komt ook
welvoordathelekoloniesvoorderestvanhetseizoenwordenverdreven,maar
meestal komen ze het jaar daarna weer naar hetzelfde gebied terug, maar
nemendanweleenhogergelegennestplaats ingebruik (Courtney&Blokpoel
1983,Becker &Anlauf 1988).
Volgens Ellssel (1978) zouereenverband bestaantussendestijgende hoogwaterstanden (30 cm stijging tussen 1910 en 1970) en de verlaging van de
stand van de sterns langs de Duitse Noordzeekust, maar het feit dat het
merendeel van de sterns ver boven de hoogwaterlijn broedt en het gegeven
dat andere soorten die gevoelig zijn voor hoog water, zoals bijvoorbeeld de
grote stern(Sterna sandvicensis), wel inaantaltoenemen,wijzen eropdat dit
niethetgevalis(Becker&Erdelen1987).IndeWaddenzeestijgtdezeespiegel
met ongeveer 17cm per eeuw (Veenstra 1980). Maar ook in Nederland geldt
datdezestijgingwaarschijnlijk nietdeoorzaakisvoor hetvrijweluitblijvenvan
herstel van de visdiefpopulatie na de vergiftiging in de jaren zestig (zie 2.2),
omdat ook hier de grote sternwel enigszins inaantal istoegenomen (Brenninkmeijer &Stienen 1992).

3.2.2 Zandstormen
Inzandige gebieden,zoals op hetvoormalige DeBeer en op de Engelsmanplaat,kunnensternsenhuneierenbijhardewindvolledigondergestovenraken
door zand (Rooth 1956,Mesefal. 1980).Vooraljonge kuikenszijn bijzonder
kwetsbaar, omdat hun donzige vacht gemakkelijk met stuifzand gevuld kan
raken, waardoor de kuikens immobiel worden en snel volledig onderstuiven
(Veen&Faber 1989).Ondergestoven eierenwordenvaakmetpotenensnavel
uitgegraven envervolgensweer bebroed (Rooth 1956,GlutzvonBlotzheim &
Bauer 1982). Op andere plaatsen, zoals op Griend, waar geen uitgestrekte
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zandvlakten voorkomen, hebbenvisdieven nauwelijks last van stuivend zand
(Veen&Faber 1989).

3.2.3 Weersomstandigheden
Oververhitting Hittestress kanleidentoteenverhoogde kuikensterfte (LeCroy
&Collins 1972).Kuikenszoekenopzonnigedagendanookde koeltevaneen
schaduwrijke plekop,indiendieaanwezigis.Alsdekuikens indezon moeten
blijven,rakenzesneloververhit engebruiken hijgenalseenafkoelingsmechanisme. Dit is zelfs geconstateerd bij kuikens van een tot twee dagen oud
(LeCroy&Collins 1972).Deoudervogels makenopwarmedagen hunbuikveren nat door laag over het wateroppervlak te scheren. Hiermee bevochtigen
zede eieren ofde kuikens (Mesefal. 1978, Grant 1981, Glutzvon Blotzheim
& Bauer 1982, Blokpoel efal. 1984). Ook worden de eieren op warme dagen
meer bebroed om oververhitting tevoorkomen (Austin 1947).
Onderkoeling De bedelintensiteit vanjongethermolabiele kuikens neemt bij
onderkoeling snelaf. Ditkaneenprobleemzijnvoor hetjongstekuikenenmet
namebijeengroot uitkomstverschiltenopzichtevandeanderekuikensinhet
nest.Deouderdiemeteenprooi bijhetnestaankomt, reageert ophet oudere
(reedsthermoregulerende),actiever bedelende kuikenen negeert het onderkoelde, nauwelijks bedelendejong (LeCroy & Collins 1972). Becker & Specht
(1991) hebben een duidelijk verband gevonden tussen de grootte van de
kuikenmortaliteit endedagelijkse minimumtemperatuur.
Wind Dewindsnelheid iseenbelangrijkefactor voor het broedsuccesvande
visdief (Dunn 1973, Frank 1992). Harde wind levert moeilijkheden op bij het
vliegen (Frank& Becker 1992),kanvan invloedzijnop hetvangsucces (Dunn
1973, Safina & Burger 1988a), de frequentie waarmee naar prooien wordt
gedoken (Taylor 1975,1983) endevangtechniek (Taylor 1983). Dewind kan
tevensdeverspreiding van de prooien beïnvloeden (Birkhead 1976,Safina&
Burger1988a,Frank&Becker 1992).Hoeharderhetwaait,hoemindervoedsel
voordekuikenswordtaangevoerd(Stienen&VanTienen1991,Frank&Becker
1992), enhoe langerdetijd diede ouders besteden aanfoerageren (Frank &
Becker 1992).Bijwindsnelheden bovende40kmperuurnamin1989en1990
hetharingaandeelvoordevisdiefkuikensopGriendflinkafenwerdditineerste
instantievervangendoorenergetischminderrendabelegarnalen.Wanneerhet
nog harder ging waaien (50 km per uur), nam de voedselaanvoer af tot een
minimum (0,3 prooidier per uur) (Stienen &VanTienen 1991). Ook opWangerooge (Duitsland) nam de voerfrequentie onder normale omstandigheden
af van ongeveer 0,84 tot ongeveer 0,2 prooidier per uur bij windkracht 8.
Wanneer sterke wind ook nog vergezeld gaat met regen, worden reeds bij
windkracht 6 beduidend minder prooien aangevoerd (Boecker 1967). Er bestaatdanookeenpositievecorrelatietussendegrootevande kuikenmortaliteit
ende windsnelheid (Becker &Specht 1991).
Bij intermediaire windsnelheden kunnen de sterns vrij gemakkelijk biddend
boven hetwateroppervlak blijven hangen. Bij relatiefweinigwind alsmede bij
zeerhardewind moetendevogelsechter moeitedoenomopéénplaatsinde
lucht te blijvenhangen. Inde laatstetwee gevallen kunnendevissendie zich
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vlak onder het wateroppervlak bevinden door de intensieve vleugelbewegingen van de sterns verjaagd worden. Bij intermediaire windsnelheden
wordendan ook meer prooien pertijdseenheid (gemiddeld 0,5 prooidier/min)
gevangendanbijrelatiefweinig (gemiddeld 0,23 prooidier/min) enzeer harde
wind (Dunn1973).
Dewindsnelheid kanook deverspreidingvande prooidieren beïnvloeden.Bij
weinigwind eneenonregelmatig wateroppervlak lijkt deverspreiding vande
prooivissenlangsdekustteveranderen.Onderzulkeomstandighedenzijnde
prooivissenmeerverspreid aanwezig (Safina&Burger 1988a).
Bijtoenemende windsnelheid neemt de frequentie van het aantal 'full plunge
dives' (het jagen op grotere diepte) sterk af en schakelt de visdief over op
'contact dips' (het jagen op snaveldiepte) en gedeeltelijke onderdompeling.
Waarschijnlijk is het beperkte zicht bij harde wind de oorzaak van deze
veranderdevangtechniek (Taylor 1983).Hetoverschakelenopjagenopgeringediepte betekent eenverschuiving inhetvoedselpakket. InhetYthan-estuarium (Schotland) enopMinsener Oldeoog (Duitsland) namhetaandeelzandspiering (Taylor 1975,1983, Frank 1992)toebijtoenemendewindsnelheid,op
Griendhetaandeelgarnalen(Stienen&VanTienen1991),enopAugustgroden
(Duitsland) hetaandeelplatvis(Frank1992).Dezetoenameginginallegevallen
gepaardmeteenafnamevanhetaandeelharingachtigen,dieenergetischveel
gunstiger zijndande eerder genoemde prooien.
Neerslag Neerslag kannet alswind hetwateroppervlak verstoren, waardoor
hetvangsucces kanverminderen.Ook ishet mogelijk dat devissen migreren
naardieperewaterlagen alsgevolgvanneerslag,hetgeendevangkans direct
beïnvloedt. Zulke relatieszijn echter nietaangetoond (Becker etal.1985b).
Becker &Specht (1991) hebben eenpositieve correlatie gevondentussen de
hoeveelheid neerslagende mortaliteitvandekuikens.Ook indeperiodevóór
deeilegkanneerslageenbelangrijkefactor betekenen.Legselgrootte,eigrootteenbroedsucceszijnnamelijknegatiefgecorreleerdmetneerslagindedagen
vóór de eileg (Becker etal.1985b).
Mist Hawksley (1957) vond een gewichtsafname bij kuikens vande noordse
stern na enkele dagen mist. Mist beperkt het zicht van foeragerende sterns,
waardoorhetvangsuccesvermindert.Hoewelhierovergeengegevensbekend
zijn, ishet hoogst waarschijnlijk dat hetzelfdevoor devisdief geldt.

3.2.4 Getij
Hetgetijheeft eendominante invloedopdefoerageeractiviteit (Boecker 1967,
Dunn1973,Mes&Schuckard 1976,Stienen&VanTienen1991,Frank&Becker
1992). Zowel de tijd besteed aan foerageren, de frequentie waarmee beide
ouders elkaar ophet nestafwisselen,alsdegewichtstoename vande kuikens
nahetvoedenzijnafhankelijkvanhetgetij (Frank&Becker 1992).Deoptimale
foerageerperiodeisdeebperiodeenwelvan4uurvoorlaagwatertotlaagwater
(Mes & Schuckard 1976, Stienen & Van Tienen 1991,Frank 1992, Frank &
Becker 1992).Indezeperiodezijnde prooiengeconcentreerd aanwezig inde
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diepere geulen (Boecker 1967,Frank &Becker 1992)enishetdoorzicht beter
dan tijdens de vloedperiode (Postma 1982). Boecker (1967) en Frank (1992)
hebbenookbijopkomendwatereenverhoogdeprooiaanvoervoordekuikens
waargenomen,maarinhetlaatstegevalwerdditveroorzaaktdoordatdevogels
bijopkomendtijoverschakeldenopzoetwaterprooien,metnamedriedoornige
stekelbaarsjes (Gasterosteus aculeatus). Aangezien het getij iederedag verschuift, verandert ook detotale optimalefoerageertijd per dag. Het gunstigst
zijn dagen waarop er twee keer per dag een afgaand tij valt tijdens de
daglichtperiode (Becker &Specht 1991, Stienen &VanTienen 1991).
Eenanderesituatiedoetzichvoorinestuariawaarzeevissenderivieropzwemmenmet opkomend tij.InhetYthan-estuarium(Schotland) ishet vangsucces
juisthetgrootstbijspringtij,metnamebijopkomendwater(0,66prooidier/min)
enhet kleinst bijdoodtij (0,12prooidier/min) (Taylor 1975).

3.2.5 Tijdstip van de dag
Defoerageerfrequentie ishetgrootst indevroegemorgenenindeavonduren
(Pearson1968,Mes&Schuckard 1976,Cramp1985),hoeweldefoerageerfrequentie meer bepaald wordt door het getij dan door het tijdstip van de dag
(Boecker 1967, Frank & Becker 1992). Een verhoogde foerageerfrequentie
tegenhetvallenvandeavondwordt nietaltijdwaargenomen.Safina&Burger
(1988a),Stienen&VanTienen(1991)enFrank&Becker (1992)vondenvooral
in de ochtenduren een hoge prooiaanvoer, waarna de foerageerfrequentie
afnam. Dit kan de eerste honger van de kuikens stillen, die een hele nacht
hebben gevast (Stienen &VanTienen 1991, Frank &Becker 1992).

3.3 Biotische factoren

3.3.1 Vistechniek
Er bestaanvijftechnieken om prooite bemachtigen:
(1)hetduikennaarvis,waarbijdevogelgeheel('fullplungedive')ofgedeeltelijk
('partial plunge dive') onder water verdwijnt; het duiken naar vis gebeurt
meestal ingrotegroepen boven eenschoolvis;
(2)'contactdips'omkreeftachtigen,insektenenanderekleinewaterevertebratentevangen,waarbij alleendesnavelonderwater verdwijnt;
(3) inde luchtvangenvaninsekten;
(4) kleptoparasitisme: het rovenvan prooienvananderevogels; en
(5)verspreidlangsdekustlijnzoekennaarprooien;vaakbetreft hetdanvogels
met eeneigenvoedselterritorium (Nisbet 1983).
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De visdief zoekt meestal biddend naar prooien, maar ook van bijvoorbeeld
bruggen, pieren, scheepswrakken en schepen. Bij het bemachtigen van de
prooi isde onderdompeling compleet ('fullplungedive') of,wanneer de prooi
aanhetwateroppervlak verschijnt, slechtsgedeeltelijk ('partialplungedive' of
'contact dip'). Deduikdiepte bedraagt bij niet-volledige onderdompeling 0,2
tot 0,3 men bijvolledige onderdompeling minstens 0,5 m (Boecker 1967).
Foerageren gebeurt meestal solitair of in groepen boven scholen vis. In
sommige gevallen heeft een paartje een eigen voedselterritorium. In zo'n
voedselterritoriumishetvangsucces zeerhoog (8prooien/uur vanelkgemiddeld 1,4g) en overtreft vrijwel alle andere foerageertechnieken, behalve het
gezamenlijk foerageren boven eenschoolvissen,waarbijtottweevissenvan
gemiddeld 1-3 g per minuut gevangen worden (Nisbet 1983). Echter ook
wanneervisdieveningrotezwermenfoerageren,kunnenenkeleindividueneen
eigenvoedselterritoriumverdedigen.Ditgebeurt meestalwanneerde prooien
welaanwezigzijn, maarzichnauwelijks opvangbarediepte bevinden. Enkele
visdieven vliegen dan in elliptische patronen en verdedigen hun territorium
door middelvanvocaledreiging (Safina&Burger 1988a).
De visdief heeft een opportunistische foerageerwijze. Wanneer de vissen
verspreidaanwezigzijn,hebbenzedeneigingomookverspreidtefoerageren,
terwijl bij de aanwezigheid van scholen vis indichte zwermen (tot 200vogels
bijelkaar),vaaktezamenmetander sterns enmeeuwen,wordt gefoerageerd
(Boecker 1967,Cramp1985,Safina&Burger 1988a).Bijvisschaarste schakelt
devisdief over op hetvangenvangarnalen op geringediepte (Dunn1972).

3.3.2 Voedselsamenstelling
Hetvoedselvandevisdiefbestaat inEuropavoornamelijkuitaanhetwateroppervlak levende vissen, in de tweede plaats uit kreeftachtigen, en in eutrofe
binnenwateren ook uit grote, in het water levende insektelarven en in de
oevervegetatie levende insekten(Voous 1960,Lemmetyinen1973b,Glutzvon
Blotzheim & Bauer 1982,Cramp 1985). Inde Europese kustwateren worden
vooral haring(Clupeaharengus), sprot {Sprattussprattus), zandspiering (Ammodytes tobianus, Ammodytes marinus), smelt (Hyperoplus lanceolatus),
koolvis (Pollachius virens), schelvis (Melanogrammus aeglefinus), wijting
{Merlangiusmerlangus), kabeljauw(Gadusmorhua), bolk(Trisopterusesmarkii), meun (Onos cimbrius), makreel (Scomber scombrus) en zeestekelbaarzen (Spinachia spinachia) gevangen. Wanneer deze niet involdoende mate
beschikbaar zijn, wordt overgeschakeld op kleine platvissen (Pleuronectiformes),zeenaalden (Syngnathidae),grondels (Gobiidae),zeedonderpad (Cottidae), kreeftachtigen, zoals krabben (Portunidae), garnalen (Crangonidae),
zeepissebedden (Idothea spp.) en vlokreeften (Gammarus spp.), wormen,
zoals zeeduizendpoot (Nereis diversicolor) en wadpier (/üenicola marina),
alsmede slakken,inktvissen, mossels enstekelhuidigen (Glutzvon Blotzheim
& Bauer 1982,Cramp 1985).
De zoetwaterprooien bestaan uit driedoornige stekelbaarzen en bijvoedselschaarsteook uitzoetwaterbaars (Percafluviatilis), Cyprinidae,kikkervisjesen
insekten (Glutzvon Blotzheim &Bauer 1982).
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3.3.3 Voedselsamenstelling kuikens
Deeerstevijflevensdagenwordendekuikensvooralmetkleinevissen(haringachtigen tot 5 cm, platvissen tot 3 cm, zandspiering tot 7 cm) gevoerd.
Naarmatedekuikensgroeien,wordenzemetgroterevissengevoerd (Boecker
1967), hoewel Lemmetyinen (1973b) deze relatie niet heeft aangetoond. Volgens Wiggens & Morris (1987) haalt vooral het mannetje grotere prooien
naarmate de kuikens ouder worden,terwijl het vrouwtje dezetrend niet laat
zien.Hetmannetjehaaldebijhengedurendedegeheleopgroeiperiodevande
kuikens ongeveer driemaal zoveelvoedsel als hetvrouwtje. Volgens Wagner
& Safina (1989) haalt het mannetje echter ongeveer evenveelvoedsel als het
vrouwtje. Hetverschilzouveroorzaakt kunnenzijndoordatdedevisdieven in
destudievanWiggens &Morris (1987) foerageerden opzoetwaterprooien en
inde studievanWagner & Safina (1989) op mariene prooien. Stekelbaarzen
wordenpasaangevoerdalsdekuikensenkelewekenoudzijnenwordenzelfs
dan nogvaak afgewezen (Boecker 1967, 1968, Lemmetyinen 1973b). Harde,
niet vers vervelde krabben worden eerst tegen de grond geslagen om de
uitstekende delen te verwijderen. Vissen die langer zijn dan 15 cm, kunnen
verstikkingtot gevolg hebben (GlutzvonBlotzheim &Bauer 1982).OpMinsener Oldeoog en inde kolonievanAugustgroden (Duitsland) warende adulte
vogels per foerageervlucht gemiddeld 1,6-2,7 uren afwezig (Frank & Becker
1992).
Bij meer dan één jong per nest wordt of meer voer per jong aangeleverd
(gemiddeld 0,6-0,8 prooidier/uur/kuiken bij één kuiken in een nest en0,7-0,9
prooidier/uur/kuiken bij twee of drie kuikens in het nest) (Boecker 1967), of
gemiddeld grotere prooien (Pearson 1968). Kleine prooien,vooral evertebraten, betekenen eenhogereaanvoerfrequentie (Boecker 1967).
Erbestaateenaanzienlijkevariatieinvoedselsamenstellingtussenverschillendekoloniesalsmedebinneneenkolonietussenverschillendejarenenzelfsvan
uur tot uur (Cramp 1985, Becker étal. 1987,Safina & Burger 1989, Safina ef
al. 1990,Frank 1992,vgl.tabel4).

3.3.4 Energiebehoefte kuikens
Deenergiebehoefte vanvisdiefkuikens isgemetendoor eenaantal kuikens in
hetlaboratorium groottebrengen.Eenaantal kuikens isgrootgebracht onder
ad libitum voedselcondities (de kuikens waren vrij om zoveel voedsel op te
nemenalszezelfnodigachtten) omeenidealegroeitewaarborgen.Daarnaast
werdeenaantalkuikensgrootgebracht meteenbeperktehoeveelheidvoedsel,
de zogenaamde 'langzame groeiers'.Van elk individu werd bepaald hoeveel
voedselwasopgenomenenwerddedaarmeecorresponderende hoeveelheid
opgenomen energie bepaald. Tevens werd bepaald hoeveel energie via de
faeceswerd uitgescheiden. Hetverschiltussendeopgenomen energie ende
via faeces uitgescheiden energie vormt de hoeveelheid energie die voor het
kuiken beschikbaar is (metaboliseerbare energie). De beschikbare energie
wordt verdeeld over de kosten voor basaalmetabolisme, synthese en opslag
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van weefsel, thermoregulatie en activiteit (Klaassen et al. 1992b). Het langzaamstgroeiendekuikenbleekongeveer23%minderenergienodigtehebben
dan het snelst groeiende kuiken, bezien over de totale ontwikkelingsperiode
(7008 kJvoor de 'snelle groeier' en5426 kJvoor de 'langzame groeier'). De
dagelijkse energiebehoefte van het langzaamst groeiende kuiken was 29%
lager (182 kJvoor de 'snelle groeier' en 128kJ voor de 'langzame groeier').
Deverschillen inenergiebehoefte zijnvooral het gevolgvan eentoenemende
besparingopdekostenvoor basaalmetabolismeenverwerkingvanhetvoedselmetafnemende groeisnelheid (Klaassenetal. 1992b). Dedagelijkse energieopname inhetveld bedroeg in 1989en 1990opGriendgemiddeldoverde
gehele opgroeiperiode ongeveer 135 kJ per kuiken voor snelle groeiers en
81 kJ per kuiken voor langzame groeiers (Stienen & Van Tienen 1991). Dit
warenechtertweejaren met slechtevangomstandigheden (veel hardewind),
waardoordegroeivandekuikensachterbleef bijanderejaren,zodatverwacht
mag worden dat de energieopname in meer gunstige jaren iets hoger zal
liggen.
Het verkregen energiebudget van kuikens grootgebracht in het laboratorium
verschilt echtervanhetenergiebudget vankuikens inhetveld. Inhetveld zijn
de kosten voor bijvoorbeeld thermoregulatie (het bebroeden van de kuikens
levert een besparing van de kosten voor thermoregulatie op van gemiddeld
36%endevanlaboratoriumcondities afwijkendebuitentemperaturenleidentot
anderekosten) enactiviteit (vooraloudere kuikenszijninhetveldveelmobieler) andersdaninhetlaboratorium (Klaassenetal.1992a).Inhetveld werden
de kosten voor thermoregulatie en de totale energie-uitgave gemeten met
behulpvanzwaar water (Klaassen 1989). Incombinatie met de in het laboratorium verkregen kosten voor basaalmetabolisme en biosynthese zijn de
kosten voor activiteit als restpost bepaald. In het veld gebruikt de visdief
gemiddeld ongeveer 55% procent vande metaboliseerbare energievoor het
basaalmetabolisme,ongeveer5%voordebiosynthese,ongeveer30%voorde
opslagvanweefselenongeveer 10%voorthermoregulatieenactiviteit (fig.11)
(Drent et al. 1992). De totale hoeveelheid metaboliseerbare energie die een
visdiefkuiken nodig heeft van het moment van uitkomen tot het moment van
uitvliegen,bedraagtgemiddeld.4446kJ. Detotalehoeveelheidenergiedieeen
oudervogel moet uitgeven om inde energiebehoefte van de kuikens te voorzien, ligt ongeveer eenfactor 2,8 hoger (Drentetal. 1992).
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Figuur 11. Energiebudget vanvisdiefkuikens inhetveld.BMR = kosten voor basaalmetabolisme,
Esyn = kosten voor de biosynthese, Etis = kosten voorde opslag vanweefsel, Fact = activiteitskosten, ftr = kosten voor thermoregulatie, Ecat = energie verkregen via weefselkatabolisme
(Drentetal. 1992).

3.3.5 Afstand tot de foerageergebieden
Volgens Boecker (1967) bedraagt de maximumafstand naarde foerageergebieden 10km, maarfoeragerenvisdievenvoornamelijk op plekkendie ongeveer 3 km van de kolonie verwijderd zijn. Langs de Adriatische kust (Italië)
foeragerenvisdieven op plaatsendiezichgemiddeldtussen5en8kmvande
kolonie bevinden,tot een maximumvan 13 km (Fasola efal. 1989, Fasola &
Bogliani 1990). Foerageervluchtenvanmeer dan37km zijnechter ook waargenomen (Cramp 1985). De mannelijke individuen foerageren wellicht op
verder van het nest verwijderde plaatsen dan de vrouwtjes. (Nisbet 1973,
Wiggens &Morris 1987).Hoe ouder de kuikens,deste meervisdezeaangevoerdkrijgenvandichtbijdekoloniegelegenfoerageerplaatsen (Taylor 1975).

3.3.6 Voedselhoeveelheden
Deaanwezigheid van een nabijgelegen, rijke en betrouwbare voedselbron is
een vereiste voor de vestiging van een broedkolonie (Courtney & Blokpoel
1983).Devoedselbeschikbaarheid speelteencrucialerolbijhetbroedsucces.
Injaren waarin relatief veel voedsel aanwezig is,leggen de visdieven eerder
huneieren,zijndelegselsgroter,wordt meervisaangevoerdvoor de kuikens
(1,44prooidieren/uur/nest ineengoedjaartegen 1,13prooidieren/uur/nest in
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een slechter jaar), groeien de kuikens sneller en zijn hun overlevingkansen
groter dan in jaren met relatief weinig voedsel (Safina et al. 1988, Safina &
Burger 1988b).Bijzeerrijkevisgronden kunnenverscheidene prooientegelijk
worden gevangen en inde bek gehouden (Taylor 1975,Glutz von Blotzheim
&Bauer 1982,Cramp1985),waardoor hetaantalaangevoerdevisseneenstuk
hoger komt te liggen. Ook de verhouding broedende en niet-broedende
visdievenineenkoloniehangtafvandebeschikbarehoeveelheidvoedsel.Hoe
meervoedselaanwezigis,hoemeerindividuengaanbroeden (Furness1987).
Monaghan&Zonfrillo (1986)vonden eensignificante correlatie (r = 0,71, d.f.
= 7,P< 0,05) tussenhetaantal broedendevisdievenennoordsesternsende
vangst van haring door de visserij. De sterk fluctuerende aantallen van deze
sterns op Horse Island (Engeland) in de periode 1974-1982 waren positief
gecorreleerd met de haringvangst tweejaar later door devisserij. Omdat de
commerciële visserij voornamelijk tweejarige haringen vangt, suggereert dit
dathetaantalbroedendesternsinditgebiedwordtbepaalddoordeaanwezige
hoeveelheid haringlarven. Eendergelijke relatietussenvisstand enzeevogels
is ook voor de Noorse kust aangetoond. Op Rost (Noorwegen) mislukte het
broedseizoen voor papagaaiduikers (Fratercula arctica) en zeekoeten {Uria
aalge)in17vande21 jaren(1969-1989)volledig,nadatin1969deharingstand,
mogelijk als gevolg van overbevissing, in elkaar stortte. De broedpopulaties
vanbeidesoortenzijnhierdoorenorminaantalachteruitgegaan.Deineenstortingvandeloddepopulatie indeBarentszZeein1986-1987waswaarschijnlijk
deoorzaakvandesterkeafname (90%)vandezeekoetpopulatie (Vader1990,
Anker-Nilssen & Barrett 1991). Op de Shetland Eilanden hebben de noordse
sternsvan1984tot1990vrijwelgeenjongengrootgebracht,waarschijnlijkdoor
het verdwijnen van de jongere jaarklassen (0-groep) van de zandspiering,
mogelijk alsgevolgvanoverbevissing.Erishierechter geencausaalverband
aangetoond tussen de visserij en het lage broedsucces (Heubeck 1988,
Anonymous 1991) (zieook4.7).
Hetbroedseizoenvandevisdievenwordtzoafgestemddathetsamenvalt met
de piek invoedselaanbod (Safina &Burger 1988b). Inde studievanSafina&
Burger (1988b) was echter de piek invoedselaanbod reedsvoorbij, toen de
voedselbehoefte het grootst was (deopgroeifasevande kuikens).

3.3.7 Invloed van het gedrag van vissen
Jonge haringen trekken in scholen in de bovenste waterlaag en zijn dus
gemakkelijktevangen.Hoejongerdeharing,hoehogerdezeviszich bevindt
(Boecker 1967).OokbijjongeStrandkrabben (Carcinusmaenas), schol(Pleuronectesplatessa) engarnaal(Crangoncrangon) neemtinderegeldegrootte
vandeze prooidierentoe metdediepte (Boecker 1967).
Erbestaateenduidelijkverbandtussendeaanwezigheidvanroofvissenende
beschikbaarheidvanprooivissenvoordevisdief. Roofvissenjagen prooivissen
namelijk omhoog, waardoor deze laatste beter beschikbaar worden voor
foeragerende sterns (Safina & Burger 1988a). In de Waddenzee doet deze
situatie zich voor in de diepere geulen (J. Veen). Safina & Burger (1988a)
hebben waargenomen dat de aanwezigheid van roofvissen het percentage
succesvolle duiken verhoogde, maar de duikfrequentie verlaagde, zodat het
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aantal gevangen vissen per uur afnam. Of dit laatste ook het geval is in de
Waddenzee, is niet bekend. Er is echter weinig bekend over de verticale
verspreidingvanvissen.
Inde Noordzee brengen haring, sprot, smelt enzandspiering dewinter door
in dieper water (Muus 1966). In het voorjaar migreren ze naar de ondiepere
kustwateren, waar ze tot het einde van de zomer blijven. De voor de kleine
kuikenszobelangrijkejongeharingvan2,5tot3,5 cmkomttussenfebruarien
aprildeWaddenzee binnen.Dezeharinglarvengroeiendaarna sneldoor naar
een lengte van 3 tot 5 cm in juni (Postuma ef al. 1965). Onder normale
omstandigheden ishetaanbodvanjonge haring enjongezandspieringtalrijk
inde tijd dat dejongen uitkomen (Lack 1968,Veen 1977,Teixeira 1979). Na
koudewinterskomenjongesmeltenzandspieringlaterindekustwaterenaan
(Teixeira 1979). Het is echter niet bekend of dit ook invloed heeft op het
voedselaanbod voor de kuikens,'of opdedatumvaneileg.

3.3.8 Kleptoparasitisme en predatie
Kleptoparasitisme Visdieven hebben veel minder last van kleptoparasitisme
dan grote sterns en dwergsterns (Sternaalbifrons). Wanneer ze broeden in
een gemengde kolonie met voornamelijk noordse sterns, gaat een aantal
visdievenovertot kleptoparasitisme (tenkostevannoordsesterns).Ookstelen
visdieven wel prooien van dwergsterns, vreemde visdiefkuikens of adulte
visdieven,metnameinjarenwaarinhetvoedselschaarsis(Hays1970,Hopkins
&Wiley 1972,LeCroy&Collins 1972).Grotevisdiefkuikens stelenookwelvan
jongerebuurkuikensenhunouders(GlutzvonBlotzheim&Bauer1982).Adulte
visdieven die zich gespecialiseerd hebben op visroverij, kunnen hier onder
bepaalde omstandighedenvoordeelvanhebben.IneenkolonieinMassachusetts (USA) hadden twee piraten een ongewoon hoog broedsucces (Cramp
1985).
Gedurendedeperiodevan'courtshipfeeding'endeperiodewaarindekuikens
worden grootgebracht, wordtveelvis naarde kolonie gebracht. Indezetwee
perioden is kleptoparasitisme dan ook het hoogst. Inde visdievenkolonie in
NewJersey(USA)werdtijdensdecourtshipfeeding16%vanalleaangevoerde
visgeroofdentijdensdekuikenfasetot 10%.Defrequentiewaarmeeviswordt
geroofdtijdensdekuikenfase,neemttoemetdeleeftijdvandekuikens (Burger
& Gochfeld 1991). Het gaat vrijwel altijd om relatief grote vissen die geroofd
worden (Hopkins &Wiley 1972,Burger &Gochfeld 1991) (fig.12).
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Figuur 12. Percentage geroofde enin de kolonie aangevoerde visalsfunctie vande lengte van
de vis (Burger &Gochfeld 1991).

Predatie Predatie kan inbelangrijke mate het broedsucces bepalen.Zo was
voor 12vande29onderzochte koloniesinSchotlandhetbroedseizoenin1990
een totale mislukking door zoogdierpredatie. Vooral de otter (Lutralutra) en
de mink (Mustelavison) waren hiervoor verantwoordelijk (Walsh era/. 1991).
Predatie door ratten (Rattusnorvegicus) reduceerde binnen twee dagen het
broedsucces van de visdievenkolonie bij Wilhelmshaven (Duitsland) in4981
tot 0(Becker 1985).OpGriendwordt insommigejarentot25%vanalleeieren
door kokmeeuwen (Larus ridibundus) geroofd (Veen & Faber 1989). Op
Mellum (Duitsland) werd in 1979 69% van alle kuikens door zilvermeeuwen
(Larusargentatus) verorberd enineenvisdievenkolonie inMaine(USA)tot1,2
kuikens per paar (Hatch 1970,Courtney &Blokpoel 1983,Becker 1984).
Onder de vogels staan de volgende soorten bekend als eipredatoren van
visdieven: meeuwen (kokmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw (Larus
marinus), kleine mantelmeeuw (Larus fuscus), inde USA ook de ringsnavelmeeuw(Larusdelawarensis), ganzen,zoalsdeCanadesegans(Brantacanadensis)), scholeksters (Haematopus ostralegus), kraaien (Corvuscorone) en
steenlopers (Arenaria interpres) (Courtney & Blokpoel 1980, Guldemond &
Roog 1982,Courtney &Blokpoel 1983,Morris &Wiggens 1986,Veen&Faber
1989).Alskuikenpredator staandevolgendevogelsbekend:meeuwen (zilvermeeuw, kokmeeuw), kraaien, raven (Corvus corax), uilen (velduil (flsio flammeus), oehoe (Bubo bubo) (S.virginianus inde USA), blauwe reiger (Ardea
cinerea) (in de USA de kwak (Nycticorax nycticorax)) en roofvogels (Guldemond &Roog 1982,Courtney & Blokpoel 1983,Morris&Wiggens 1986,Veen
& Faber 1989).Onder de zoogdieren worden devolgende soorten genoemd
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alspredator: rat,mink,egel {Erinaceuseuropaeus), vos CJulpesvulpes), otter,
hermelijn (Mustelaerminea), bunzing {Mustelaputorius), wezel (Mustelanivalis) en in de USA ook wasbeer (Procion lotor), gestreept stinkdier (Mephitis
mephitis) en opossum (Didelphis virginiana) (Nickell 1964, Teixeira 1979,
Guldemond & Roog 1982, Courtney & Blokpoel 1983, Walsh et al. 1991). In
Massachusetts (USA)zijnin1979vijfuitkomendeeierenen28pasuitgekomen
kuikens door mieren (Lasiusneoniger) aangevallen. Het isheel waarschijnlijk
dat broedendevisdieven normaal het nestvrijhoudenvan mieren,maar doordatdevogelsbijnachtelijkeverstoringhetnestverlaten,hebbendemierenalle
tijdomuitkomende eierentebelagenenpasgeborenjongentedodenof blind
te maken (Nisbet &Welton 1984).Sterfte onder kuikensvansternsals gevolg
vanaanvallendoormierenisdoorverscheideneauteurswaargenomen (Nisbet
1972,Gochfeld 1976,Spendelow 1982).
Doordat de eileg per kolonie isgesynchroniseerd,wordt de kansop predatie
vanindividueleeierenenkuikensverkleind(Nisbet1975).Omgrondpredatoren
te mijden, wordt vaak op eilanden of schiereilanden gebroed (Glutz von
Blotzheim &Bauer 1982,Courtney &Blokpoel 1983). Depredatiedruk op het
vasteland is namelijk veel groter dan op (schier)eilanden. Op het vasteland
leggenvisdieven ook gemiddeld meer eieren per nest dan op eilanden (Lemmetyinen 1973a,Burger&Lesser 1978).Bijaanwezigheidvan landpredatoren
is het gunstiger om verder van elkaar te broeden, omdat de vindkans in dit
gevalkleinerwordt.Wanneerdeaanwezigepredatorenuitdeluchtaankomen,
ishetgunstigeromindichtekoloniestebroeden,omdatditeengemeenschappelijke verdediging mogelijk maakt en ook de kans op predatie voor een
individueel nestverkleint (Lind 1963). Becker & Finck (1986) vonden ook een
afnemende eipredatie bij een toenemende koloniedichtheid, maar dit gold
echternietvoordekuikenpredatie. Ditlaatstewerdwaarschijnlijk veroorzaakt,
doordat de predator een velduil betrof. Uilen worden namelijk nauwelijks
aangevallen,omdatdatvoordeadultevisdieventegevaarlijkis.Integenspraak
hiermeeishetfeitdatBurger&Lesser(1978)eentoenemendepredatievonden
met toenemende dichtheid, hetgeen veroorzaakt kan worden doordat het in
dit geval een langgerekte kolonie betrof, maar ook doordat de betreffende
predatoren er een verschillende tactiek op na.Welden (in dit geval was de
predator eenzilvermeeuw).
De meeste predatie vindt plaats in de eerste dagen na het uitkomen van de
eieren (LeCroy & Collins 1972, Nisbet 1975). Afhankelijk van de predator
kunnenook grotere kuikensverorberdworden. Kokmeeuwen kunnentot drie
dagenoudekuikensverwerken,terwijl grotere predatoren,zoals zilvermeeuw
enkiekendief (Circusspp.),ookouderekuikenskunnenprederen(Veen1977).
Reactie op predatoren Het anti-predatorgedrag is reeds aanwezig bij aankomst uit het overwinteringsgebied en neemt in intensiteit toe tijdens het
broedseizoen. Deaanvallenzijn het hevigst rond het uitkomenvande eieren
en blijven gelijk of nemen in frequentie toe naarmate de jongen groeien
(Lemmetyinen 1971, Becker 1984). Naast eentoenemende reactie op predatorenindeloopvanhetbroedseizoen,neemtdereactieopzilvermeeuwenook
toe inde loop van de dag (Becker 1984, Becker & Finck 1984). Erwin (1979)
vond echter geentoename gedurende het broedseizoen, hoogstens een iets
hogereagressietijdensde kuikenfase.Erbestaatookverschiltussen kolonies
wat betreft de piek inagressie. Erwin (1988)vond intwee kolonies eenpiekin
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aanvalsfrequentievlakvoordeuitkomstpiekvandeeieren,terwijlineenandere
koloniedepiek inaanvalfrequentie 1,5-2,5weken nadeuitkomstpiek lag.In
alledriekoloniesnamdeaanvalsfrequentieafnaarmatedekuikenshetvliegvlugge stadium naderden. Kolonies met individuen die reeds vroeg in het
seizoen aanvielen,hadden eensignificant hoger broedsucces dan kolonies
waarditniethetgevalwas(Erwin1988).Agressiefgedragvroeginhetseizoen
zouduseenindicatiekunnenzijnvoordematevanouderzorg,hetgeenweer
zijninvloedkanhebbenophetuiteindelijke broedsucces(Nisbet 1973,Erwin
1988).Hetaantalvogelsdatdeelneemtaandecollectieveverdedigingalsmede
deaanvalsfrequentie,neemttoemettoenemendekoloniegrootte (fig.13). De
kostenvoorverdedigingperindividunemenafmeteentoenemendekoloniegrootte(Burger&Gochfeld1991).

—Intensity

Number

CD

CO
>

Cost
Small

Large

Colony Size
Figuur 13. Model voorde relatietussen de aanvalsfrequentie, hetaantal vogelsdataande
verdedigingdeelneemtendekostenperindividualsfunctievanhetaantalbroedendevogelsin
dekolonie (Burger&Gochfeld 1991).

Zowelhetcentrumalsderandgebiedenvaneenbroedkoloniewordencollectief verdedigdtegen predatoren.Vooral mensen,viervoetige roofdieren(o.a.
rat, egel, mink envos), meeuwen (kokmeeuw, zilvermeeuw, grote enkleine
mantelmeeuw), kraaien en roofvogels (o.a. visarend (Pandion haliaetus),
slechtvalk (Falco peregrinus),kiekendief) worden aangevallen, maar ook
ongevaarlijkedierenalskonijnen,hazen,schapen,tammeganzen,bontbekplevier (Charadrius hiaticula)en meeuwenkuikens (Glutz von Blotzheim &
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Bauer 1982). Deze collectieve verdediging kan eveneens voordelig werken
voor andere soorten die inde buurtvaneenvisdievenkolonie broeden.Amerikaanse oeverlopers (Acf/f/s macularia) ondervonden veel minder last van
predatie door de mink nadat een visdievenkolonie zich in hun buurt had
gevestigd (Albericoera/. 1991).Ookbroedenschaarbekken (Rynchops niger)
in de USA en eenden, zoals wilde eend (Anas platyrhynchos) en kuifeend
{Aythyafuligula) vaak in de buurt van sterns, waar zij profiteren van het
agressieve gedragvandesterns (Gochfeld 1978).
Erwordt verschillend gereageerd op verschillende predatoren. Grote meeuwen, zoals zilvermeeuw en mantelmeeuw, worden eerder aangevallen dan
kokmeeuwen (Lind1963).Derangewaarbinneneenpredatorwordtaangevallen,verschilt nogal.Kokmeeuwen enrattenworden pasopeenafstandvan4
m van het nest aangevallen,terwijl op zilvermeeuwen al op een afstand van
120mgereageerdwordt (Veen1977).Ookisdereactieoppredatoreninkleine
koloniesenbijsolitairebroedersveelheftigerdaningrotekolonies (Lind1963,
Lemmetyinen 1971).
De kokmeeuw neemt eenaparte plaats inwat betreft de predatoren. Hoewel
een aantal auteurs melding maakt van negatiefe effecten van predatie door
kokmeeuwenophetbroedsuccesvandevisdief (Tinbergen1932,VanDobben
1934, Schenk 1959, 1960), stelt Rooth (1958, 1960, 1965) dat zulke predatie
vanweinig belang isvoor het broedsucces. Erzijndriepuntenvan betekenis,
namelijk:
(1) concurrentie om nestgelegenheid,
(2) kleptoparasitismeen
(3) predatievaneierenenjongen.
Nestplaatsconcurrentie isnauwelijksvanbelang.Hoewelvisdievenvaaknaast
kokmeeuwen broeden,hebbenzegeenspecialevoorkeur om indebuurtvan
kokmeeuwen te broeden. Bovendien kennen visdieven andere biotoopeisen
dankokmeeuwen (minderdichtevegetatie).Kleptoparasitismebetreftvolgens
Rooth(1965) slechtsenkeleniet-broedende kokmeeuwen diezichgespecialiseerd hebben op het rovenvanvis en isdusvan geringe invloed.Op Griend
wordt nauwelijks vis geroofd door kokmeeuwen (J.Veen). Op De Beer werd
in1962slechts 1%vanallevoorvisdievenbestemdevissendoor kokmeeuwen
gekaapt (Rooth 1965).Bovendienishetvoor kokmeeuwen nietzogunstig om
van visdieven te roven dan van de grote stern, omdat visdieven relatief ver
uiteen broedenenhetvoedseldus nietzo geconcentreerdwordt aangevoerd
(J. Veen). Het is niet bekend of het percentage geroofde vistoeneemt onder
ongunstigevoedsel-ofvangomstandigheden(periodenmethardewind),zoals
bij de grote stern het geval is (Veen 1977).Volgens Schenk (1959) werden in
de voormalige kolonie op De Beer uit ongeveer 50%van alle nesten eieren
geroofd.Ook opGriendkandepredatievaneiereninsommigejaren oplopen
tot 25%van alle eieren (Veen & Faber 1989). Het kwijtraken van eieren kan
volgens Schenk (1959) leidentot hetverlatenvan het broedgebied.Vooral bij
eenkokmeeuwen-visdief-verhoudingdiesterkinhetvoordeelvandekokmeeuwenligt,kandehogepredatiedrukertoeleidendatdevisdievenzichopandere
plaatsenvestigen.Predatievanjongen betreftvooral kuikens dienietdoor de
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ouders bewaakt worden (Rooth 1965). Bovendien vond Nisbet (1975) dat het
vooraljongen betreft dietoch al eenzeer geringe levensverwachting hadden
(vooral het derde jong uit een nest). Bij latevestiging van visdieven, bijvoorbeeldwanneerzeelderszijnverdreven,kandepredatievankuikensaanzienlijk
zijn. Dereeds aanwezige kokmeeuwen hebbendanalvrijgrotejongendie,in
tegenstellingtot vrijjonge kokmeeuwenkuikens,wel instaatzijnjongevisdieventeverorberen(Zweeres1959).Maardevoordelenvanhetfeitdatkokmeeuwen veel agresssiever reageren dan visdieven op de gemeenschappelijke
predatoren,zoalszilver- enstormmeeuwen {Laruscanus) enzelfskokmeeuwen, lijken de nadelen van kokmeeuwenpredatie te overtreffen. Zo werden,
nadat op de vogeleilanden indeVeluwerandmeren als beheersmaatregel de
kokmeeuwengeweerdwerden,allevisdiefeierenbinnenenkeledagengeroofd
door bruinerattenenzwartekraaien.Voorheenwerdendezepredatorendoor
de kokmeeuwenverjaagd. Hetzelfdedeedzichinlaterejaren ookvoor. Toen
de kokmeeuwen na de broedtijd het eiland verlaten hadden, leden de late
legsels van de visdieven veel schade door predatie (Rooth 1965). Het enige
negatieveeffect kanzijndatkokmeeuwenhetbiotoopdermateveranderendat
ditook op hetbiotoopvandevisdief zijnuitwerking heeft.Opde Soelekerkerplaat inhetVeerseMeer ishet biotoopvoor devisdief ongeschikt geworden,
voornamelijkdoordeuitbundigevegetatiegroeialsgevolgvanbemestingdoor
dekokmeeuw (P.L Meininger).Andereauteurswijzeneropdatnietdestijgende meeuwenaantallen de oorzaak zijn van de lage broedsuccessen van de
visdieflangsdeNoordzeekusteninhetWaddengebied,maareerdervervuiling,
verstoringenveranderingen inhetlandschap (Becker 1985,Becker& Erdelen
1987;zieook Goethe efal.1980,Thiessen 1986). Ook hetverdwijnenvan de
visdief in de Hatertse vennen (Gelderland) moet worden toegeschreven aan
eenveranderd biotoopennietaande invloedvankokmeeuwen (Geelenetal.
1961).

3.4 Rui
Deruivandeadultevisdieven begint injuli-augustus inde broedgebieden en
isrondjanuari-februari,indewinterkwartieren,voltooid.Deeerstehandpennen
worden injuliafgeworpen.Eerstwanneervoor eenoudehandpeneennieuwe
handpen in de plaats is gekomen (de lengte van de nieuwe handpen moet
ongeveer 2/3 vandevolle lengte bedragen), valtdevolgende handpen uit. In
detweedeweekvanaugustusisde ruivanhandpennen hetmeest uitgesproken, hoewel sommige individuen zelfs eind augustus nog niet met de ruivan
devleugelveren zijn begonnen.De binnenste handpennen worden tweemaal
per jaar en de buitenste slechts eenmaal per jaar gewisseld. De rui van de
binnenste handpennen verloopt intwee fases. Wanneer de eerste zeven tot
negenbinnenstehandpennenvervangenzijndoornieuwe(december-januari),
valtde eerstehandpen (dieinjuliinhetbroedgebied aangemaakt is)weer uit.
De rui van de armpennen begint half juli. De buitenste armpennen worden
tweemaal per jaar, de binnenste eenmaal per jaar gewisseld. De buitenste
armpennen worden indecember-januari in hetwintergebied opnieuw geruid.
Deruivandestaartverenbegint reedsbeginjulienismeestalalvoorhetbegin
vandetrekvoltooid.Dezwartekopverenbeginnenvaakalinhet broedgebied
uittevallen.Vanaf oktober zijnallezwartekopverenvervangendoor witte.De
ruivandeverenvanhetlichaam endevleugeldekverenvindt in juli-augustus
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plaats. Infebruari-maart enop zijnlaatst half april, nogvoor het beginvande
voorjaarstrek, vindt de voorjaarsrui plaats. Behalve de buitenste hand- en
armpennenwordenalleverendanvoordetweede maalvervangen.Devogels
komen involledig broedkleed in het broedgebied aan (Stresemann &Stresemann 1966,Rooth 1980,Glutzvon Blotzheim &Bauer 1982).
Dejongen brengen het tweede kalenderjaar inde overwinteringsgebieden in
winterkleeddoor.Inhetvoorjaarvanhunderdekalenderjaar komendemeeste
visdieven involledig zomerkleed aan inde broedgebieden. Enkelejongen in
hetderdekalenderjaar hebbeninhetbroedgebiedechternoggedeeltelijkwitte
kopveren, die nog niet verwisseld zijnvoor zomerveren (Stresemann & Stresemann 1966).

3.5 Trek en overwintering

3.5.1 Najaarstrek
Meteen na het broedseizoen (juli tot midden augustus) verlaten de jonge
visdieven infamilieverband de broedgebieden. Ineerste instantie verzamelen
devogelszichinvoedselrijkegebieden.Indetweedehelftvanaugustusnemen
de aantallen in de Nederlandse Waddenzee enorm toe en bereiken een
hoogtepunt inseptember. Inseptember enoktoberverlatendemeestevisdievende Nederlandse Waddenzee. Demeeste Nederlandse vogels bereiken in
oktober en november hun winterkwartier in Afrika (Rooth 1980, Glutz von
Blotzheim & Bauer 1982). Visdieven uit Engeland beginnen in augustus en
september met de trek. In november-december bereiken de meeste Engelse
visdieven hunoverwinteringsgebieden (Langham 1971).
De trekroute van de Noordwesteuropese visdieven volgt de kustlijn van de
Oostzee,Noordzee enAtlantische Oceaan (Speek&Speek 1984,Vandewalle
1988). Visdieven afkomstig uit de Zwarte Zee en ook sommige visdieven uit
Oostenrijk en Hongarije volgen waarschijnlijk een afwijkende route. Deze
trekroutelooptviahetbinnenland envolgtdaarnadeoostkustvanAfrika. Ook
sommige Noorse en Poolse visdieven volgen waarschijnlijk de oostkust van
Afrika (Vandewalle 1988, P.L Meininger). Visdieven die niet langs de kust
broeden, volgen eerst de grote rivieren inde richting van de kust, waarna zij
eveneensde kustlijnvolgen (GlutzvonBlotzheim &Bauer 1982).
Tijdensdetrekwordt defamilieband (oudersenhunjongen) somsverbroken.
In de USA zijn trekkende groepen van juveniele visdieven waargenomen
(Cramp 1985).
Tijdensdetrekwordt perdag maximaal80-110kmafgelegd (Kasparek 1982).
Over land vliegt de visdief op 1000tot 3000 m hoogte enwaarschijnlijk zelfs
hoger.Bijhetnaderenvandekustdalenzeweerentrekkenverderopongeveer
30-150m bovende zeespiegel en bij sterketegenwind vlak boven het wateroppervlak (Alerstam1985).
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Op mariene rustplaatsen wordt de vetreserve weer op peil gebracht. De
energiekosten voor migratie nemen ongeveer een kwart van de jaarlijkse
energiekosten in beslag en zijn aanzienlijk hoger dan de kosten voor het
broedenenderui(Alerstam1985).

3.5.2 Overwintering
Gedurendedeoverwinteringblijvendeparennietbijelkaar,maardemeerderheidkomtwelreedsgepaardaaninhetbroedgebied(Marples&Marples1934,
Austin1947,Cramp1985).
DeEuropesepopulatie isgrofweg indrieënonderteverdelenwatbetreftde
overwinteringsgebieden. Deeerstegroep bestaat uit visdievenafkomstiguit
hetzuidelijkeenwestelijkedeelvanEuropa(Groot-Brittannië,Ierland,Nederland, België, West-Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk enSpanje);
deze vogels overwinteren voornamelijk langs de Westafrikaanse kust, van
MauretaniëtotNigeria(fig. 14).Slechtsenkelevogelsuitdezegroepoverwinterentenzuidenvandeevenaar.EnkeleNederlandsesternstrekkenzelfstot
aande KaapProvincie (Zuid-Afrika). Detweede groep bestaat uitvisdieven
afkomstig uit het noordelijke enoostelijke deelvanEuropa (Oost-Duitsland,
Rusland, Zwarte Zee en waarschijnlijk Hongarije). Deze groep overwintert
voornamelijk verder zuidwaarts inAngolaof trekt viadezuidpunt vanAfrika
naar de oostkust vanZuid-Afrika en inmindere mate Mozambique (fig.14)
(GlutzvonBlotzheim&Bauer 1982,Muselet 1982,Cramp1985,Vandewalle
1988).Enkelevisdieven uit dezegroep bereikt de oostkust vanAfrikawaarschijnlijk rechtstreeksviadeAfrikaanseoostkust ennietviadeomweglangs
dezuidpuntvanAfrika(Vandewalle1988).DeZweedse,Deense,Finse,Noorse
populatiesendepopulatielangsdeOostzeenemeneentussenpositiein.Deze
laatstegroepoverwintertvoornamelijktenzuiden,maarookweltennoorden
vandeevenaar(Muselet 1982,Cramp1985)
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Figuur 14. Overwinteringsgebieden vande Europese visdief (Muselet1982).

3.5.3 Voedselsamenstelling inde overwinteringsgebieden
IndeoverwinteringsgebiedeninSierraLeone(West-Afrika) bestaathetvoedsel
vandevisdief vooral uitansjovis (Engraulisaurita) en Mugilidae (Dunn1972).
InGhanaworden voornamelijk sardines (Sardinella aurita enSardinella eba)
gevangen (Grimes 1977). Visdieven afkomstig uit Noord-Amerika eten in de
overwinteringsgebieden (westkustZuid-Amerika)voornamelijk krab,eninveel
minderematevis.Inhunbroedgebied etendezevisdievenvoornamelijkvisen
soms krabben of insekten. Maar inde latezomer wordt insommige kolonies
alovergeschakeld op eenvoedselpakket met uitsluitend krabben. Het isvoor
de visdieven kennelijk geen probleem om over te schakelen op een andere
voedselbron (Blokpoel etal. 1989). Ook wordt inde overwinteringsgebieden
vaak vis gegeten die door vissers in het water wordt gegooid (Cramp 1985).
Ditgebeurtechtervoornamelijkwanneer hetvoedselschaars is.Visdievendie
overwinteren inTrinidad (afkomstig uit Noord-Amerika), volgen vaak vissersboten om overboord geworpen, uit de netten ontsnapte of door het schroefwateromhooggedrevenvistebemachtigen.DesternsdieinTrinidadoverwinterden,wareninslechteconditie,hetgeenwaarschijnlijkveroorzaaktwerddoor
deslechtevoedselomstandigheden (Blokpoel etal.1982,1984).
3.5.4 Voorjaarstrek
Detrekbewegingen in hetvoorjaar zijn niettegengesteld aandie inde herfst.
In de herfst is er voldoende voedsel aanwezig in de oppervlaktewateren.
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Opwellingen vanvoedselrijk koud water inde Golf van Guinea,langs de kust
vanGhana,de Ivoorkust eninminderematelangsdekustvanNigeriazorgen
er inde herfst voor dat vissen zoals sardines (voornamelijk Sardinella aurita)
indebovenstewaterlaagaanwezigzijn.Inhetvoorjaarzijnerechter nauwelijks
opwellingen van koud water en bevatten de kustwateren nauwelijksvoedsel.
De visdieven worden dan gedwongen om ver uit de kust, tot 600 km, hun
voedsel te gaan halen,zodat zedus of op zee rusten ofde hele nacht blijven
vliegen. Radarstudies en zichtwaarnemingen wijzen er dan ook op dat de
meeste sterns in hetvoorjaar viaopenzee (GolfvanGuinea)terugkeren naar
hun broedgebied (Grimes 1977).
Niet allejaarklassen kerenterug naar het broedgebied. Inhuntweede kalenderjaar blijven de meeste visdieven 's zomers in de wintergebieden. In het
derde kalenderjaar trekken de meesten wel naar de broedgebieden, maar
komen meestal niet tot broeden. Pas in het vierde kalenderjaar, wanneer de
visdievendusbijnadriejaaroudzijn,komtdemeerderheidtotbroeden (Austin
1942,Langham 1971, Nisbet 1978,Cramp1985).

3.6 Plaats inde voedselketen
De visdief is een toppredator; hij eet voornamelijk vissen, kreeftachtigen en
insekten(zie3.3.2en3.3.3).Alsvijandenenvooralalsvijandenvanzijnkuikens
staanenkele roofvogels, meeuwen enzoogdieren bekend (zie3.3.8) (fig.15).
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3.7 Populatiedynamiek

3.7.1 Populatieopbouw
Debroedpopulatie op CapeCod (USA) bestaatvoor 0,8% uiteenjarige,2,6%
uittweejarige,17,7%uitdriejarigeen20%uitvierjarigevogels.Hetaandeelvan
de hogere leeftijdsgroepen neemt weer af (Austin & Austin 1956). Op Great
GullIsland (USA)isongeveer8%vandevogelsvierjaar,ongeveer 7%vijfjaar,
meerdan70%zesjaarofouderenmeerdan50%tienjaarofouder (DiCostanzo
1980). De populatiedynamiek wordt enerzijds bepaald door emigratie en
mortaliteit, anderzijdsdoor immigratie enreproduktie.

3.7.2 Migratie
Immi- en emigratie isdoorgaans vanweinig belang voor de bepaling van de
populatiegrootte. Vooral reproduktie en mortaliteit bepalende lokale populatiegrootte. In de literatuur vermelde waarden voor zowel immi- als emigratie
tussen verschillende kolonies komen niet boven de 2% (Austin 1949, Austin
1951, Nisbet 1978, DiCostanzo 1980, Glutz von Blotzheim & Bauer 1982,
Courtney &Blokpoel 1983).Inhet Deltagebied zijn enkelegeringde visdieven
gevangen die meestal binnen 20 km van hun geboortekolonie bleken te
broeden.InhetLandvanSaeftinghewerdeenbroedvogelgevangenafkomstig
uit de lupoider bij Amsterdam (125 km) en als nestjong in de Europoort
geringde vogelswerdenals broedvogel teruggevangen op de Philipsdam (32
km)enopdeNeeltjeJans(45km)(Meininger1989).Hetisechterteverwachten
dat ininstabiele kolonieswel sprake isvaneensterkeimmi-enemigratie. Het
lijkteropdatde kolonieopGriendnadevergiftigingsperiode indejarenzestig
alleen gegroeid kan zijn als er sprake is geweest van immigratie, hoewel het
ookmogelijkisdatdeverhoudingtussenbroedendeenniet-broedendevogels
isverschoventengunstevande broedendevogels (zie3.7.5).

3.7.3 Reproduktie
Demaximalereproduktieveperiodebedraagtongeveer20jaar(Austin&Austin
1956). De gemiddelde reproduktieve periode bedraagt volgens DiCostanzo
(1980) twaalf jaar. Pas in het vierde kalenderjaar, wanneer de visdieven dus
bijnadriejaaroudzijn,isdemeerderheid geslachtsrijp (Austin 1942,Langham
1971, Nisbet 1978,Cramp 1985).
Volgens Becker (1985) ishetvoor degrote kolonie opMinsener Oldeoog heel
goed mogelijk omdejarenmet eenlaagreproduktiesucces optevangen met
jarenmeteenhoogbroedsucces.OpMellumwashetbroedsuccesinsommige
jarenzo laag dat dit niet mogelijk was.Om een populatie instand te houden
is een broedsucces van ongeveer 1,1 vliegvlug jong per paar nodig (Nisbet
1978, DiCostanzo 1980). Het lijkt erop dat het broedsucces vandevisdief op
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Griend te laag is om de populatie zonder immigratie in stand te houden (zie
3.1.9 en3.7.5).

3.7.4 Mortaliteit
Verscheidene auteurs hebben de jaarlijkse mortaliteit van adulte visdieven
geschat.Deschattingenlopenuiteenvan7,5%tot25%(tabel5).Waarschijnlijk
zijn de waarden van Austin & Austin (1956) en van Nisbet (1978) te hoog
ingeschat. Dezestudies hebben namelijk betrekking op een gemiddelde van
verschillendekolonies.Sommigevandezekolonieswarenklein,nietsuccesvol
en vrij instabiel. Deze instabiliteit leidt tot een te hoge schatting van de
mortaliteit. Bovendien betrof heteenpopulatiediereedssindsdejarentwintig
afnam en zij laat daardoor misschien niet de juiste waarden zien voor een
stabielepopulatie.DestudievanGrcySkopf(1964)laateveneenseenmortaliteit
ziendiewaarschijnlijk tehoog isgeschat. OpgrondvanstudiesaanStercorariidaeenandereLaridaevaltteverwachtendatdejaarlijksesterftevandeadulte
visdieven rond de 10%ligt (DiCostanzo 1980).
Hetpercentagevliegvluggejongendatalsbroedvogelterugkeertindekolonie,
verschilt vanjaartot jaar. Volgens Nisbet (1978) bedroegdit percentage6-10
voor de periode 1940-1956 en 7-13 voor de periode 1970-1975; DiCostanzo
(1980)geefteenwaardevan14,3.VolgensDiCostanzo (1980)isdewaardedie
Gro/Jkopf (1964) geeft (38%), enorm hoog. Normaal gesproken isde overlevingskansvoor juvenielevogels veel lager dandie vanadulte vogels (DiCostanzo 1980).Vanalleterugmeldingenvandodevisdievendie inNederlandals
pulluszijngeringdindeperiode 1970-1973(N = 121),wasietsmeerdan50%
vandevogelsinheteerstelevensjaar (fig. 16).Hetpercentageterugmeldingen
vanvogelsinhettweedetot hetzevendelevensjaar bedroegperjaarongeveer
5,hogerelevensjaren maaktenperjaar ongeveer 2%vanalle terugmeldingen
uit.Wanneerdefrequentieverdelingvanalledoodteruggemelde,inNederland
in de periode 1970-1984 als pullus geringde visdieven die niet ouder zijn
gewordendan7jaar (N = 387)wordt bekeken (fig.17),blijktdat bijna65%in
het eerste levensjaar wordt teruggemeld, bijna 9% in hettweede, bijna 8%in
hetderde, bijna 6%inhetvierde, iets meer dandan5%inhetvijfde, bijna6%
in het zesde en bijna 4% in het zevende levensjaar. Uit deze gegevens blijkt
duidelijkdatvooral inheteerstelevensjaar eenrelatief hoge sterfte optreedt.
Degemiddelde leeftijdvanalledoodteruggemelde inde periode 1970-1973in
Nederland alspullusgeringdevisdieven bedroeg 2,7jaar. Het merendeel van
devogels kwamdus niettot broeden.
Wanneer we ervan uitgaan dat de maximale leeftijd van een visdief 20 jaar
bedraagt (hetgeen inwerkelijkheid iets hoger ligt), het ringverlies te verwaarlozen is (hetgeen waarschijnlijk niet het geval is), alle geringde pulli ook
werkelijk uitgevlogen zijn endeterugmeldingskans voor allejaren enleeftijdscategorieën gelijk is,kangrofweg eenterugmeldingskans berekend worden
voor de periode 1970-1973 (infeite kandit alleen maar gedaan worden voor
1970,omdatalleenvoor datjaaralleleeftijdscategorieën (0-20) vertegenwoordigd zijn, maaraangeziendesteekproef danwelergkleinwordt,zijntoch drie
jaren aangehouden). Inde periode 1970-1973 zijn in Nederland 9373 visdief-

Ecologisch profiel vandevisdief (Sterna hirundo)

49

kuikensgeringd.Tot enmet 1991zijnhiervan 121kuikensdoodteruggemeld.
De kans dat een geringde vogel dood wordt teruggemeld, bedraagt dus
ongeveer 0,013. Gerekend met dezeterugmeldingskans zouden4725 vogels
in het eerste levensjaar gestorven zijn (mortaliteit = 50,4%), in het tweede
levensjaarzoudemortaliteit 11,67%hebbenbedragen,inhetderdelevensjaar
22,6%, in het vierde levensjaar 17,1%, in het vijfde levensjaar 11,8%, in het
zesdelevensjaar20,0%,inhetzevendelevensjaar29,2%,inhetachstelevensjaar 11,8%, inhet negende levensjaar 13,3%,in hettiendelevensjaar 7,7%,in
het elfdelevensjaar 16,7%,inhettwaalfde levensjaar 30%eninhet dertiende
levensjaar 28,8% (fig. 18).Degemiddelde mortaliteit nahet eerste levensjaar
zou dan 18,4% bedragen.Wanneer het twaalfde endertiende levensjaar niet
meegenomen wordt in de berekening (de mortaliteit is hier erg hoog in
vergelijking met eerdere levensjaren en bovendien gebaseerd op slechts vijf
terugmeldingen), zou de gemiddelde mortaliteit na het eerste jaar 16,2%
bedragen.Dezegetallenkomenredelijkovereenmetdemortaliteitvooradulte
vogels zoals die intabel 5zijn gegeven. Degemiddelde overlevingskans van
kuikenstotaanhetvierdelevensjaarbedraagtvolgensdezeberekening33,9%,
hetgeenwelerghoogisvergelekenmetdeuitdeliteratuur bekendegegevens
(zieboven).Uitdeterugmeldingenvandoodgevondenvisdievenuitdeperiode
1915-1970 (N = 350) kan berekend worden dat de mortaliteit in het eerste
levensjaar 73,3%heeft bedragen, inhettweede levensjaar 10,9%en in latere
levensjaren 28,3%(A.J.Cavé).Volgens deze berekening isde mortaliteit van
deadultevogelsenormhoogvergelekenbijuitdeliteratuurbekendegegevens
(tabel5).Deoverlevingtotaanhetvierdelevensjaar zouvolgensdezeberekening 17,1% bedragen, hetgeen eveneens hoog is vergeleken met uit de
literatuur bekendewaarden (zieboven).
Depopulatiedynamiek ismoeilijkte bestuderen:
(1) het bepalenvandeleeftijdspecifieke mortaliteit aandehandvanterugmeldingenvandood gevondenvogels kanzeeronbetrouwbare waardenopleveren (Lakhani &Newton 1983,Andersonetal.1985),
(2)demortaliteittijdensdetrekenoverwinteringisnietgoedgedocumenteerd,
(3) het schatten van de mortaliteit aan de hand van het percentage opnieuw
broedendeadultevogels stuit opmethodologische problemen;hetveelvuldig
vangen van geringde adulte visdieven geeft een onacceptabele verstoring in
de broedkolonie en bovendien krijgt men te maken met 'kooiangst'; nadat
sterns eenmaal in een kooi gevangen zijn, vertonen zijvaak een grote weerstandtegendergelijkekooien,waardooreenfoutieveschattingwordt gemaakt
(Nisbet 1978),en
(4)door slijtagekunnenderingenbinnenenkelejarenverlorengaaneniseen
nauwkeurige schatting niet meer mogelijk (Austin & Austin 1956, Hatch &
Nisbet 1983). De slijtage van aluminiumringen bedraagt tussen de 4,1% en
6,6% gewichtsverlies per jaar. Bij een gewichtsverlies van 32-62%vallen de
ringen van de poten van de visdief (ringmaat 3 = 4,8 mm doorsnede). De
eerste ringverliezen treden op navier tot vijf jaar en nemen exponentieel toe
met 24% per jaar tussen het negende en zeventiende jaar. Na 8,8 jaar is de
helftvanhetaantalringenverlorengegaan.Roestvrijstalenringenhebbeneen
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verwachte levensduur vanminimaal40jaar enzijndusveelgeschikter (Hatch
& Nisbet 1983).

*

30 -

Figuur 16. Terugmeldingen (in%)vanindeperiode 1970-1973inNederland alspullus geringde,
doodgevonden visdieven (N = 121).
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Figuur 17. Terugmeldingen (in%)vanindeperiode 1970-1984inNederland alspullus geringde,
doodgevonden visdievenjonger dan 8jaar (N = 394).

Figuur 18. Leeftijdsspeciefieke mortaliteit vanin de periode 1970-1973 in Nederland als pullus
geringde visdieven (N = 121).
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3.7.5 Populatiedynamisch model
Omdat slechts voor Griend een lange reeks van broedsuccessen bekend is,
wordt een schatting van enkele populatieparameters alleen voor Griend gemaakt. De gemiddelde jaarlijkse populatiegroei op Griend over de periode
1981-1991bedroeg 11% (tabel6).Wanneerwordt uitgegaanvaneenpopulatie
van 1000 visdieven (500 paren) injaar X, zou dat betekenen dat injaar X+4
depopulatie uit 1518visdieven bestaat. Het gemiddelde broedsucces overde
periode 1981-1991bedroeg0,35vliegvlugjong per paar. De 1000visdieven in
jaarXzoudendus 175jongen groot brengen.Dekansdatvliegvlugge jongen
vier jaar later in het broedgebied terugkomen (USA),varieert tussen6-14,3%
(Austin 1949,Austin &Austin 1956, Nisbet 1978, Dicostanzo 1980) (tabel 5).
AlleendewaardedieGro/3kopf(1964)voorWest-Duitslandgeeft,ligtveelhoger
(38%). Uitgaande vaneen kansvan6-14,3% komen in hetjaarX+4 10,5-25,0
visdieventerug inhetbroedgebied.Dewaardevan38%zouvierjaarlater66,5
visdieven opleveren. De 10,5-25 rekruten maken0,7-1,6%vande populatie in
hetjaarX+4uit (1518visdieven). Uitgaandevan66,5 rekruten isdit 4,4%van
de populatie in het jaar X+4. Wanneer de 0,7-1,6% rekruten en de jaarlijkse
populatiegroei van 11% worden gecombineerd, blijkt dat de populatie veel
snellergegroeidisdanopgrondvanrekruteringteverwachten is.Zelfsalseen
rekruteringvan4,4%wordtgenomenisdepopulatiegroei nogtweemaal groter
danalleenopgrondvanrekruteringteverwachtenis.Erzoudussprakemoeten
zijn van een enorme immmigratie om de populatiegroei op Griend te kunnen
verklaren. Uitgaande van de inde literatuur bekende jaarlijkse mortaliteit van
adulte vogels (7,5-25%) (Austin 1949,Austin &Austin 1956, Grosskopf 1964,
Nisbet 1978, Dicostanzo 1980) en een rekruteringspercentage van 0,7-1,6%
zoudepopulatieopGriendjaarlijksongeveer6-24%hebbenmoetenafnemen.
Ditbetekentdatdegemiddeldejaarlijkseimmmigratieindeperiode 1981-1991
ongeveer 17-35%van de populatie zou hebben bedragen om een jaarlijkse
populatiegroeivan 11%mogelijktemaken.Zelfsbijeen rekruteringspercentagevan4,4%zouernogeenjaarlijkseimmigratievanongeveer 14-32%hebben
plaatsgevonden. Uiteraard moeten deze getallen als tentatief gezienworden,
daar er bij het vaststellen van alle gebruikte parameters schattingsfouten
gemaakt kunnenzijn.Hetvaststellenvandepopulatiegrootte enhet broedsucces gebeurt op grond vaneenschatting. Bovendien is het broedsucces inde
vernoemde periode erg laag als gevolg van enkele jaren met zeer slechte
weersomstandigheden.Ookdeindeliteratuurbekendemortaliteitsparameters
zijn onbetrouwbaar, hetgeen blijkt uit de enorme spreiding. Wanneer wordt
uitgegaan van een broedsucces van 1,1 vliegvlug jong per paar, wat volgens
Nisbet (1978) nodig isom een populatie instandte houden,zoude jaarlijkse
rekrutering indeperiode 1981-1991opGriend2,2-13,8%hebben bedragen.In
datgevalzoudejaarlijkse immigratie4,7-33,8%hebben bedragen. Bovendien
hoeft het niet zo te zijn dat alle immigratie werkelijk immigratie was. Het zou
ook kunnen zijn dat de verhouding broedende en niet-broedende vogels op
Griend is verschoven ten gunste van de broedende vogels. Het feit dat het
broedsucces op Griend in genoemde periode te laag was om de populatie
zonder immigratie met 11% te doen stijgen, lijkt echter zeer waarschijnlijk.
Gerekend met de eigen mortaliteitgegevens (zie3.7.4), eenbroedsucces van
0,35vliegvlugjongperpaar eneenpopulatiegroei van11%zoude rekrutering
3,9%ende immigratie 23,3%hebben bedragen. Bij een broedsucces van 1,1
jong per paar zou de immigratie 14,9% hebben bedragen. Uitgaande van de
mortaliteitsberekening van A.J. Cavé (zie 3.7.4), een broedsucces van 0,35
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jongperpaareneenpopulatiegroeivan 11%zoudeimmigratie37,3%hebben
bedragen enbij een broedsucces van 1,1 jong per paar 33,1%.
Om.de populatie op Griend zonder immigratie in stand te houden, zou de
jaarlijkse mortaliteit van de adulte vogels gelijk moeten zijn aan de jaarlijkse
rekrutering.Ditzoubetekenendatderekruteringin1981-1991jaarlijks7,5-25%
hadmoeten bedragen. Uitgaandevaneenoverlevingskansvoorjongevogels
van6-14,3%zou het broedsucces dan 1,05-8,3hebben moeten bedragen. Bij
een overlevingskans voor jonge vogels van 38% (Grosskopf 1964) zou het
broedsucces 0,39-1,3hebbenmoeten bedragen. Bijeenoverlevingskans van
jonge vogels van 71,76%en 83,82%van adulte vogels (eigen berekening zie
3.7.4)zouhetbroedsucces0,47hebbenmoetenbedragen.Bijeenoverlevingskansvan62,5%vanjongevogels en71,7%vanadultevogels (A.J.Cavé) zou
het broedsucces 0,91 hebben moeten bedragen.
Uitgaande van een gemiddelde reproduktieve periode vantwaalf jaar (Dicostanzo 1980), eengemiddelde broedsucces op Griendvan0,35 vliegvlug jong
per paar en een overlevingskans voor vliegvlugge jongen tot aan het vierde
jaarvan6-14,3% (Austin 1949,Austin &Austin 1956,Nisbet 1978, Dicostanzo
1980), zoueen individu op Griend inzijn leven0,13-0,30 geslachtsrijpe nakomelingen produceren, hetgeente laag isom de populatie instandte houden.
Uitgaandevaneenoverlevingskansvan38%voorjuvenielevogels (Grosskopf
1964), zou dit 0,8 geslachtsrijpe nakomeling opleveren. Om de populatie in
standtehouden,zouiederebroedvogelééngeslachtsrijpenakomelingmoeten
produceren. Bij een overlevingskans voor juveniele vogels van 6-14,3% zou
het broedsucces dan 1,2-2,8vliegvlugge jongen per paar moeten zijn en bij
een overlevingskans voor juveniele vogels van 38% 0,44 vliegvlug jong per
paar. Uitgaandevaneenoverlevingskans vanjuvenielevogelsvan0,72 (eigen
berekeningzie3.7.4),zouhetbroedsucces0,23vliegvlugjongperpaarhebben
moeten bedragen. Bij een overlevingskans van 62,5% (A.J. Cavé) zou het
broedsucces 0,27 vliegvlug jong per paar hebben moeten bedragen. Deze
getallenliggen ietslager dande berekeningvan het benodigde broedsucces
op grondvandejaarlijkse mortaliteit van adultevogels (zie boven).
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4 INGREEP-EFFECT RELATIES

4.1 Antropogene verstoring
Hetlange-termijneffectvandeverstoringdoormenselijkeactiviteitenismoeilijk
te achterhalen, omdat de vogels na verstoring vaak op een andere plaats
opnieuw gaan nestelen. Maar het isduidelijk dat verstoring door recreanten,
fotografen en natuurliefhebbers leidt tot (1) het massaal opvliegen van de
oudervogels, waardoor het nesttijdelijk wordt blootgesteld aanpredatie door
bijvoorbeeld zilver- of kokmeeuwen, die doorgaans eerder aan de grond
komendandevisdieven,enaanweersinvloeden, (2)hetverjagen vankuikens,
waardoor ze ineenvreemd territorium terecht kunnen komen,waar zedoodgepikt kunnenworden of inhetwater worden gedrevenwaar zeniet meer uit
kunnenkomen,of(3)hetvertrappenvaneierenofkuikens(Lemmetyinen1971,
Burger & Lesser 1978, Courtney & Blokpoel 1983). Erwin (1989) vond dat bij
het naderen van een kolonie de gehele kolonie opvloog als de menselijke
indringer gemiddeld 142 mvan de kolonie verwijderd was. Devogels bleven
gemiddeld 1,2min inde lucht.
Datantropogene verstoring eendoorslaggevende factor voor sterns kan zijn,
valttezienbijeenbroedpopulatievandwergsterns inNewJersey (USA).Meer
dan 50%van de broedverliezen wordt hier geweten aan menselijkverstoring.
Doordat hier in de tweede helft van deze eeuw het toerisme, met name de
strandrecreatie, enorm istoegenomen, kunnen de sterns alleen nog broeden
inbeschermde gebieden (Gochfeld 1978,Burger 1984).Ookde achteruitgang
vandedwergstern inNederland, met name opVlieland,inhet Deltagebied en
in het Zwin iseen gevolg vandetoegenomen recreatie op stranden (Spaans
& Swennen 1968, Beijersbergen & Meininger 1980). In New Jersey (USA)
werden devisdievendoor herhaaldelijke verstoring door recreanten gedwongenhunoorspronkelijke broedplaatsen,gelegenopzandstranden,teverlaten
enzich te vestigen op drijvende vegetatiematten in kweldergebieden. Laatstgenoemde broedplaatsenwordenechtervakeroverstroomd bijhoogwateren
kennen een hogere predatiedruk dan de nesten die zich op zandstranden
bevinden(Burger&Lesser1978,Erwin1980,Storey 1987).Vliegvluggekuikens
uiteenkolonieopWest EndBeach(USA) gebruiktenveelaleenopenbareweg
die naarhetstrandleidde,om hetvliegenteoefenen.Vaakwerdende kuikens
aangeredendoorauto's.Inéénseizoenwerdenzo1400kuikensdoodgereden,
hetgeenmeerdan50%vanhettotaleaantaljongenbetrof. Wanneerde sterns
herhaaldelijk weinigjongen grootbrengen,zoeken deadultevogels een nieuwe, meer rustige broedplaats op (Gochfeld 1978).Vooral wanneer verstoring
plaatsvindt tijdens de vestigingsfase, wordt een gebied snel verlaten (P.L
Meininger). In het Deltagebied kwam de visdief vroeger als broedvogel verspreidovereengrootaantalkoloniesvoor.Alsgevolgvandesterktoegenomen
recreatiewerd desoort gedwongen omzichmeer geconcentreerd op slechts
enkele plaatsente vestigen (Beijersbergen 1980). Indejonge duintjes op het
Verklikkerstrand (Schouwen-Duiveland) isdevisdiefaanheteindevandejaren
vijftig door de toegenomen recreatie verdwenen. Ook op de Slijkplaat in het
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Haringvliet zijnin1979nagenoegallebroedendevisdievenverdrevendoor het
veelvuldige bezoek van recreanten (Beijersbergen & Meininger 1980). In de
jarendaarnawerdenrecreantenuitditgebiedgeweerdenkondendevisdieven
weer zonder verstoring het broedseizoen volbrengen (P.L Meininger).

4.2 Geluidhinder
De meningen over de invloed van geluidhinder zijn nogal verdeeld. Volgens
Blok (1964) zou de geluidhinder veroorzaakt door militaire activiteiten op
Vlieland, vooral bij sterns en kluten een gestoorde communicatie tussen
baltsende individuen entussen ouders enjongenteweegbrengen. Bovendien
kunnenpaniekreacties ertoeleidendat de ouderstijdelijk hun nest inde steek
laten,waardoor de kans op predatiewordt verhoogd. Laagvliegende helikopters en vliegtuigen kunnen het opvliegen van een volledige broedkolonie
veroorzaken (Goetheetal.1980).VolgensDünnet(1977)veroorzakenhelikoptersenvliegtuigendiehogervliegendanongeveer 150mbovendezeespiegel,
geen verstoring bij broedende vogels. Alleen bij drieteenmeeuwen (Rissa
tridactyla) tradenigeverstoringop.Erisechter ookwaargenomendathelikopterswanneer zehogervlogendan 150m,de oorzaakwarenvanhet opvliegen
van een gehele kolonie (P.L Meininger). Het vrijwel totaal mislukken van het
broedseizoen van de bonte stern (Sterna fuscata) in 1969 op Dry Tortugas
(USA) lijkt tewijtentezijnaanhet passerenvan straaljagers. Bijnaalle nesten
werden tijdens het broedseizoen verlaten en bevatten halfvolgroeide dode
embryo's. Hoewelde knallenveroorzaakt door straaljagers diede geluidsbarrièrepasseerden,somszohardwarendatde ruitenindeomgeving sprongen
endagelijksvoorkwamen,kongeenschadeaandeeierenwordenaangetoond
(Austin er al. 1970). Volgens andere auteurs zijn eieren bestand tegen zulke
knallen(Wilson 1971,Cottereau 1978,Lynch&Speake1978).DesternsopDry
Tortugas hadden wel duidelijk last van de straaljagers: bij het passeren van
eenstraaljager vlogendevogelsvaak massaal op.Het isechter onduidelijk of
dit inderdaad de oorzaak wasvoor het mislukkenvan het broedseizoen,want
ook de te hoge vegetatie, waardoor het voor de sterns moeilijk was om te
landen, kan hiervan de oorzaak zijn geweest (Austin er al. 1970). Bij de
zilvermeeuw is een duidelijke relatie aangetoond tussen de geluidsintensiteit
van passerende vliegtuigen en het aantal opvliegende vogels. Subsonische
vliegtuigen veroorzaakten geenverstoring, integenstelling tot supersonische
vliegtuigen die veel meer lawaai maken, knallen veroorzaken wanneer ze de
geluidsbarrière doorbreken en waarvan de lage geluidsfrequenties trillingen
veroorzaken. Bovendien bleek hierduidelijk dat het massaalopvliegenvande
vogelseenverhoogde predatie,alsmedeeenverhoogdaantal conflictsituaties
waarbij veel eieren braken, tot gevolg had (Burger 1981). Er zijn echter ook
voorbeelden bekend van ogenschijnlijk ongestoord broedgedrag ineenzeer
luidruchtigeomgeving.Amerikaansedwergsternsgevestigdtussentweestartbanen voor straaljagers, bleven gewoon op hun nest zitten tijdens vliegoefeningen (Altman & Gano 1984). Tijdens schietproeven nabij een broedende
lepelaarkolonie (Platalealeucorodia) in het Zwanenwater werden geen gedragsveranderingen waargenomen (Rooth &Timmerman 1965). Enook een
voor menselijke verstoring zeer kwetsbare soort als de Noordamerikaanse
wilde kalkoen [Meleagris gallopavo) bleek ongevoelig voor lawaai (Lynch &
Speake 1978).Alleauteurswijzenerechter opdat hunonderzoek slechtseen
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korte periodevanhetbroedseizoen heeft betroffen.Hetzouheelgoed kunnen
zijndat wanneer de geluidhinder reeds inde vestigingsfase aanwezig is,deze
plaatsen mogelijk gemeden worden om te broeden. Bovendien is het best
mogelijk dat ogenschijnlijk ongestoorde vogels toch onder een hoge stress
levenendaardoor eenlagerereproduktieofverhoogde kansopziekteskunnen
hebben dan zonder lawaai broedende vogels (Platteeuw 1986).

4.3 Rustverstoring
Honden zijn geen predatoren, maar kunnenwel grote paniek ineen broedkolonieveroorzaken, 'waarschijnlijk vanwegehunvosachtige uiterlijk' (Courtney
& Blokpoel 1983). Nachtelijke verstoring door predatoren kan als gevolg
hebben dat de oudervogels 's nachts het broedgebied verlaten,waardoor de
uitkomstdatum vande eierenverlaat wordt (Nisbet 1975).

4.4 Veranderingen in het landschap
Op de eerste plaats dragen de vogels zelf bij tot veranderingen in het landschap, doordat de uitwerpselen de natuurlijke plantensuccessie beïnvloeden.
Voortschrijdende plantengroei verdrijft de broedvogels. Eerst verdwijnen de
dwerg- ennoordse stern,daarnadevisdief ende grotestern.Inveel gebieden
zijndeveranderingenindebroedvogelstandvansternshieraantoeteschrijven
(Duitsland: Wangerooge, Scharhörn, Minsener Oldeoog, Knechtsand). De
succesie werd hier vroeger door overstromingen vaak tenietgedaan, maar
tegenwoordigzijndekustendermatetegenhoogwater beschermddatditniet
meerhetgeval is.HetaantalgeschiktebroedhabitatsvoorsternsaandeDuitse
kustishierdoorafgenomen,terwijldatvoormeeuwenjuististoegenomen.Ook
het beplantenvanzandvlakten enduinen heeft successie inde hand gewerkt.
Nieuwe broedhabitats zijn er daarentegen nauwelijks bijgekomen (Becker &
Erdelen 1987). In Nederland zijn eveneens veel voorbeelden bekend van
aantastingvan broed-envoedselgebieden vanvisdieven. Inpoldering, ruilverkaveling, ontwatering, het in gebruik nemen als militair oefenterrein, het aanleggen van dijken en dammen, industrialisatie, recreatie en woningbouw
hebben reeds veel visdieven uit hun oorspronkelijke broedgebied verdreven
(Braaksma 1958). Door de afsluiting van de Zuiderzee (1932) werden de
getijbewegingen inde Waddenzee geïntensiveerd,waardoor vaker dan voorheenzeerhogewaterstandenvoorkwamen endestroomrichting inhetwestelijkedeelvandeWaddenzeeveranderde.Voor heteilandGriend betekendedit
een grote bedreiging. Mede hierdoor verdween de oorspronkelijke vegetatie
binnen twee à drie jaar en maakte plaats voor een veel ijlere begroeiing van
annuellen. Grote delen van het eiland werden daardoor veel gevoeliger voor
erosie, waardoor het voortbestaan van Griend in gevaar kwam. In 1973 werd
begonnen met deaanlegvaneenzanddijkaandewestzijdevanheteiland.In
1988 werd een nieuwe dijk aangelegd aan de west-, noord- en oostzijde,
waardoor het voortbestaan van dit belangrijke broedgebied voorlopig is verzekerd (Brouwer ef al. 1950, Veen & Van de Kam 1988). Rond Amsterdam
broedden visdieven op opgepoten terreinen bestemd voor de woningbouw.
Doordesinds 1950gestagegroeivandestadwerdensteedsnieuweterreinen
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opgespoten, zodat voortdurend nieuwe broedplaatsen vrijkwamen. Tegenwoordig zijn dergelijke plaatsen nauwelijks meer aanwezig en hebben de
visdieven eentweetal verkeerspleinen alsbroedgebied gekozen.Zonder jaarlijks onderhoud door de mens zouden ook deze hun functie als broedplaats
verliezen. Door degeplande aanlegvan eentracévoor de sneltram isook het
voortbestaanvandezebroedplaats bedreigd (Groen 1992).Inhet Deltagebied
hebben veranderingen in het landschap, zoals hetafsluiten vanzeearmen en
het opspuiten van terreinen, geleid tot nieuwe vestigingsmogelijkheden voor
sterns. Demeest ingrijpende veranderingen inhet Deltagebiedvoor broedvogels waren het permanent droogvallen van grote delen van het Markiezaat
(1984),Zoommeer (1986) en Krammer-Volkerrak (1987). Het aantal broedgevallenvan devisdief nam op deze plaatsen na het droogvallen sneltoe. Inde
Oosterschelde nam het aantal broedende visdieven af als gevolg van het
verloren gaan van allerlei als broedgebied geschikte werkterreinen. In het
geheleDeltagebied ishetaantalbroedendevisdieven indeperiode 1979-1990
integenstelling tot de rest van Nederland enorm toegenomen (zieook fig. 7).
Hetafsluitenvandezeearmenveroorzaakt echter eensnellesuccessievande
vegetatie, waardoor het heel goed mogelijk isdat ook hier de sterns binnen
enkele jaren grotendeels verdreven worden. Een goed beheersbeleid zou dit
kunnenvoorkomen (Meininger 1986, 1991).

4.5 Jacht
In het begin van deze eeuw hadden de sterns veel te lijden van de jacht.
Duizendensterns,vooralvisdieven ennoordse sterns,werdentoen geschoten
om alsversiering op dameshoedente dienen. Hierdoor zijn de vogels overal
sterk in aantal achteruitgegaan. Sinds de inwerkingtreding van de Vogelwet
1912 zijn de sternswettelijk beschermd, isde jacht gestopt enzijn de sterns
weer in aantal toegenomen (b.v. Braaksma 1958, Spaans & Swennen 1968,
Dijksen & Dijksen 1977).
Een groot aantal terugmeldingen van sterns inWest-Afrika istoe te schrijven
aanhetvangenvandezevogelsdoordeplaatselijkejeugd (Ripley 1977,Mead
1978, Dunn 1981,Meininger 1988, Dubois & Rouge 1990, Staav 1990). Het
betreft hierbijvoornamelijk reuzensterns (Sternacaspia), koningssterns (Sterna maxima), zwarte sterns (Chlidonias niger), witvleugelsterns (Chlidonias
leucopterus), visdieven en grote sterns. De sterns worden gevangen met
strikken en met lijnen met haken waaraan een vis bevestigd is. Ook vangen
met netten, gooien van stenen en schieten worden wel als vangmethode
gebruikt. Ditvangengebeurt plaatselijkopvrijgroteschaal.InSenegalworden
jaarlijks naar schatting 5000 tot 20 000 sterns op deze manier gevangen
(Meininger 1988, Meininger &Boerma 1988). Ook inGhana, Ivoorkust, Togo,
Gabon en Nigeria worden aanzienlijke aantallen sterns gevangen (Grimmett
1987, Staav 1990). In Ghana zijn al enige maatregelen genomen, zoals het
verspreidenvanpamflettenenafspraken metdedorpsleiders,omdezevangst
zoveel mogelijkte beperken (Ripley 1977).Ofdeze maatregelen hunvruchten
hebbenafgeworpen, isniet bekend. Indeoverwinteringsgebieden inTrinidad
(Zuid-Amerika)wordenvisdievengevangendoor eenladingversgevangenvis
ophetstranduittespreidenenvervolgensdefoeragerendesternsmetdehand
te vangen. Een andere techniek die hier wordt toegepast, is om 's nachts de
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rustende sterns met licht te verblinden en vervolgens een net over de groep
sterns te werpen. Hierbij kunnen in één worp wel 200 visdieven worden
gevangen (Blokpoel etal.1982).

4.6 Eierrapen
Tegenwoordig komt het rapen van eieren nauwelijks meer voor. In het begin
van deze eeuw werden echter aanzienlijke aantallen stemeëierenverzameld.
Van Schouwen, Vlieland,Texel en Griend is bekend dat het rapenvan eieren
in het begin van deze eeuw enorme proporties aannam (Van Dobben 1934,
Brouwer ef al. 1950, Dijksen & Dijksen 1977, Beekman 1980,Veen & Van de
Kam1988).Nadatin1914sternswettelijkbeschermdwerden(Vogelwet1912),
stopte op de meeste plaatsen het eierrapen. Op Schouwen zijn nog tot 1953
stemeëieren geraapt. Het rapen van eieren was hier gericht op 'wise use'
exploitatie. Van half apriltot half juni mochten eieren geraapt worden, daarna
liet mendevogels met rust (Beekman 1980).Eendergelijk exploitatiesysteem
werddestijdsookopVlielandtoegepast (A.L.Spaans).OpGriendenTexelzijn
ooktijdensdeTweedeWereldoorlogaanzienlijkehoeveelhedeneierengeraapt
(Braaksma 1958, Rooth & Mörzer Bruijns 1959, Dijksen & Dijksen 1977). Uit
figuur6blijktduidelijkdatdevisdiefzowelinhetbeginvandezeeeuwalstijdens
de Tweede Wereldoorlog enorm in aantal is achteruitgegaan. Het rapen van
eierenwas mede eenoorzaak vandeze achteruitgang (zie ook 2.2).

4.7 Visserij
Denoordse sterns opde Shetland Eilanden hebbenvan 1984tot 1990vrijwel
geenjongen grootgebracht. Ditwordt voor hetgrootstedeel gewetenaanhet
verdwijnen van de jongere jaarklassen (0-groep) van de zandspiering. Deze
vispopulatieszijnintoenemende mategeëxploiteerdvoordevismeelindustrie.
Nadat de visserij op zandspiering gestopt was, hadden de noordse sterns in
1991weer eengoed broedseizoen. Erisechter geencausaalverband tussen
devisserij enhet lage broedsucces aangetoond (Heubeck 1988, Anonymous
1991). Nadat de haringstand in 1969 volledig in elkaar störte, mislukte het
broedseizoenvoor papagaaiduikers enzeekoeten opRost (Noorwegen) bijna
twintig jaar in successie (1969-1989). De broedpopulaties van beide soorten
zijn hierdoor enorm in aantal achteruitgegaan. De enorme afname van de
zeekoetenpopulatie (90%) indeBarentszZeein1986-1987werdwaarschijnlijk
veroorzaakt doorde ineenstortingvandeloddepopulatie (Vader 1990,AnkerNilssen&Barrett 1991).IndeNoordzeeheeftvisserijtoteendrastischeafname
van enkele vissoorten geleid. Met name de haring- en makreelstand is sinds
1954tot het midden van de jaren zeventig afgenomen (Rauck 1978, Rat von
Sachverständigen für Umweltfragen 1980,Winters 1980). Inde periode 19771988isdeharingstandindeNoordzeeechterweertoegenomen.Desprotstand
inde Noordzeevertoondejuist eenenormetoename inde periode 1966-1976.
Sinds 1977 is de sprotstand weer afgenomen tot een dieptepunt in 1986,
waarnade sprotweer inaantal istoegenomen. Devangst vanzandspiering in
deNoordzee isindeperiode 1950-1988enormgestegen (Camphuysen1990).
Voor zandspiering geldt datdetrendzoalsdietezienisindevangst,overeen-
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komt met de aanwezigheid vandezesoort (A. Corten). Zodat geconcludeerd
kanwordendatdezandspiering eveneensenormistoegenomen indeperiode
1950-1988. Deschol isaan het eindevan de jaren zestigenorm toegenomen
inde Noordzee, veroorzaakt door een enorme piek in het aantal jonge schol
in 1963. Na 1968 nam het aantal volwassen schol weer af. In de periode
1970-1988 is de stand van de volwassen schollen in de Noordzee vrijwel
constantgebleven(Rijnsdorpefal.1991).IndezuidelijkedeelvandeNoordzee
is ongeveer hetzelfde beeld te zien voor de haringstand als in de totale
Noordzee, namelijk een afname in de periode 1967-1975, daarna weer een
toenametot 1986(Corten1990).IndeNederlandseWaddenzeeisdedichtheid
van zowel adulte als jonge haringen in de periode 1960-1973 afgenomen
(Bergman 1989).DesprotstandinhetzuidelijkedeelvandeNoordzeevertoonde gedurende de laatse decennia twee kleine pieken, namelijk in 1975 en in
1980. Inde periode 1981-1986 isde sprot indit deel van de Noordzee weer
afgenomen (Corten 1990). In het zuidelijke deel van de Noordzee is de
dichtheid vandezandspiering inde periode 1972-1989vrijwelconstant gebleven (A. Corten). Er isechter niets bekend over de gevolgen van de veranderingenindevisstandvoordevisdief. Bovendien isdevisdiefafhankelijkvande
lokale voedselsituatie en hebben de hierboven genoemde gegevens betrekking op eenrelatief groot deelvande Noordzee ofzelfsde gehele Noordzee.

4.8 Eutrofiëring
Dehelderheidvanhetwaterisvangroot belangvoordevisdief. Hetfoerageren
op vis gebeurt visueel en het vangsucces is dus sterk afhankelijk van de
helderheidvanhetwater. Hetisnietbekend binnenwelkerangevanturbiditeit
de visdief kan foerageren. Wel is bekend dat de visdief ten opzichte van de
noordsesternondiepe,wateutrofewaterenprefereert (Boecker 1967,Lemmetyinen 1973b),waar meer grotere vis aanwezig is (Lemmetyinen 1974, 1976).
Deze voorkeur voor iets eutrofere wateren is niet alleen een gevolg van de
aanwezigheid van iets grotere vis, maar ook vande invloed vande turbiditeit
op dedieptewaardeviszichbevindt. Inhelderwatervermijden devissenhet
wateroppervlak. Visdieven lijkendan ook juist de iets minder heldere wateren
op te zoeken, omdat hier meer visaan de oppervlakte aanwezig is (Safina &
Burger 1988a).
De laatste decennia is er sprake van een toenemende eutrofiëring van de
kustzone van de Noordzee en de estuaria. In het westelijke deel van de
Waddenzee isdefosfaatconcentratie sinds 1950enormtoegenomendoor de
hoge fosfaat-input via de Rijn en ook door de sterk gestegen toevoer van
organisch materiaal uitde Noordzee,hetgeenviaafbraakprocessen eveneens
leidttoteenverhoogdefosfaatconcentratie.Deprimaireproduktievanphytoplankton in het Marsdiep isinde periode 1976-1982 verdubbeld en bedroeg in
1982ongeveer 300g C.m"2 Ook inhet Eems-estuariumisde phytoplanktonproduktie in de periode 1973-1980 bijna verdubbeld en bedroeg in 1980
400-500gCm" 2 .Waarschijnlijk isdeprimaireproduktiedoor phytoplankton in
de meer turbide delenvande Waddenzee (het centrale deelvandeWaddenzee)waar licht limiterend is,niettoegenomen.
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Verscheidene auteurs wijzen erop dat de verhoogde planktonproduktie een
mogelijk oorzaak was van eenversnelde groei van de haring. Deharing was
misschiendaardoor indejarenzeventigalinhetderdelevensjaar geslachtsrijp,
terwijl de haringvóór 1953 pas in het vierdejaar tot voortplanting kon komen
(Postuma etal. 1965, DeVeen 1971, Zijlstra 1972, Ratvon Sachverständigen
für Umweltfragen 1980,Cadée 1984, 1986,zie ook Gerlach 1987). Indejaren
tachtig was er echter geen sprake meer van een groeiversnelling en was de
haringook weer inhetvierdejaargeslachtsrijp. Degroeiversnelling indejaren
zeventig lijkt dan ook niet veroorzaakt te zijn door een toegenomen phytoplanktonproduktie maarwaseerdereendichtheidsafhankelijk effect, aangezien
de haringstand indieperiode eendieptepunt kende (A.Corten). Degroeisnelheidvanscholisindejarenzestigeveneenstoegenomen.Hierwaswaarschijnlijk geen sprake van een dichtheidsafhankelijk effect. Het is mogelijk dat de
toename van de groeisnelheid bij deze soort samenhing met de voedselbeschikbaarheid endedichtheidvanpredatorvissen (Rijnsdorpetal. 1991).Wat
de consequenties waren van de groeiversnelling vande haring enschol voor
devisdief, isonbekend.

4.9 Verontreiniging

4.9.1 Chloorkoolwaterstoffen, PCB's en zware metalen
In het westelijke deel van de Waddenzee is tussen 1964 en 1968 een grote
sterfte ondervogelsgeconstateerd,met namedevisdief, noordsestern,grote
stern, eidereend (Somateriamollissima), zilvermeeuw, lepelaar enfuut(Podiceps cristatus). Deze massale sterftevalt toete schrijven aan verontreiniging
van het Waddengebied door pesticiden (voornamelijk dieldrin,aldrin entelodrin),afkomstigvaneenfabriek indeNieuweWaterweg (Koeman 1971,1975)
Uittabel 7kangeconcludeerd wordendatdezevogels zeerwaarschijnlijk zijn
vergiftigd door telodrin en dieldrin (Koeman 1971). Verscheidene soorten,
vooraldegrotesterneneidereend,zijntoendoordezevergiftigingforsinaantal
achteruitgegaan. Het aantal broedparen van de visdief in de Nederlandse
Waddenzee is in enkele jaren afgenomen van enkeletienduizenden paren in
de jaren vijftig tot enkele duizenden paren in het begin van de jaren zeventig
(Rooth & Jonkers 1972, Rooth 1980). Ook in het Deltagebied isde soort aan
het eindevan de jaren vijftig enorm achteruitgegaan. De industrie reageerde
snelopdeze ontwikkelingen,metalsgevolgdatde pesticidenconcentraties in
hetmilieuweerzijnafgenomen,de mortaliteit gedaald endegetroffen soorten
weer inaantalzijntoegenomen (Rooth 1980),hoeweldevisdiefhetniveauvan
vóór 1950 niet meer bereikt heeft. Inde Duitse Waddenzee lagende concentratiesdieldrin,telodrinenDDEinvisdiefeierenin1981en1986aanzienlijklager
dan inde jarenzestig (tabel 8). Deconcentraties die gemeten zijn inde jaren
tachtig,zijnzolaagdatzeweiniginvloedmeerzullenhebbenopvogels (Becker
1991). Tegenwoordig bestaat een belangrijk deel van de verontreinigende
stoffen uit industriële chemicaliën, zoals PCB's enzware metalen.Viade Rijn
komen tegenwoordig aanzienlijke hoeveelheden zware metalen,vooral lood,
kwik,ijzer,cadmiumenchroom,indeNoordzeeterecht (RatvonSachverständigenfürUmweltfragen1980),hoeweldebelastingvandeRijnmetdezestoffen
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sindsdejarenzeventigaanzienlijk isgedaald (Coördinatie-commissie voor de
metingenvanradioactiviteit enxenobiotische stoffen 1989,1991). Insommige
gebiedenindeDuitseBocht,vooralinhetElbe-estuarium,zijnde concentraties
van PCB's en kwik in visdiefeieren verontrustend hoog (tot resp 22,3 ppm
versgewicht en 7,4 ppm versgewicht) (Becker eral. 1985a, 1985c, 1988). Op
grondvangegevensvooranderesoortenishetechter nietaannemelijk dathet
broedsucces vandevisdief hierdoor is gedaald (Becker 1989). Het uitkomstsucces indeJade Busen (Duitsland) wordt niet gereduceerd door verontreiniging (het uitkomstsucces bedraagt hier gemiddeld 86%) (Becker 1991).Het is
echter heelgoed mogelijkdatonder ongunstigeomstandigheden,zoalsvoedseltekort, de concentraties in de weefsels toenemen (Koeman et al. 1967b,
1971, Heidmann etal. 1987b),zodat dit uiteindelijk toch zijn uitwerking heeft
op hetuitkomstsucces.Verder isdeJaden Busenjuist het minst verontreinigd
enkanhetbestzozijndatindemeestverontreinigdedelenvandeWaddenzee
het uitvliegsucces wel gereduceerd is (Becker 1991).
Recente gegevens van concentraties aan verontreinigde stoffen in eieren of
weefselsvandevisdief inNederlandzijnhelaasnauwelijks bekend.Alleenzijn
eendood gevondenadultevisdief (hoewelopgrondvanhetvermelde gewicht
vandezevisdief, namelijk 250g,gesteldkanwordendatditofgeenvisdiefwas
of een typefout is gemaakt), een dood gevonden juveniele visdief en enkele
visdiefeieren afkomstig uit het Westerscheldegebied geanalyseerd (helaas is
ergeenjaartal bekend) (tabel 9, 10).Op grond vanvergelijking met literatuurwaardenvanwatervogels concludeert Eys(1990)dat degevonden koperconcentraties waarschijnlijk geen effect hebben op de reproduktie. De gevonden
PCB-en in mindere mate kwikconcentraties zijnvolgens Eys (1990) dermate
hoogdatweleeneffectteverwachtenis.Voordestoffenzink,loodencadmium
konden geen uitspraken gedaan worden. Helaas is de steekproef uitermate
klein en is bij het vergelijken van literatuurwaarden vaak van andere soorten
uitgegaan. Geziendevaak groteverschillen tussen de verschillende trofische
niveaus en zelfs binnen trofische niveaus (Koeman 1971, Heidmann et al.
1987a) kan dit een verkeerd beeld opleveren. Afgaande op de letale en
subletalegehaltenvoorverschillendevogelsoorten gepresenteerd inditecoprofiel (zie 4.10), kan geconcludeerd worden dat naast de reeds genoemde
stoffenookdegevondenPCB-enkwikgehalteninvisdiefweefsel ofeierenlangs
deWesterschelde waarschijnlijk geeneffect opdereproduktie zullenhebben.
Uit onderzoek naar microverontreinigingen in de visdief afkomstig uit de
broedkoloniesopdeSlijkplaat (Haringvliet)enHellegatsplaten (Volkerakmeer)
in 1990 is gebleken dat de reproduktie niet werd aangetast. De eischaaldikte
verschilde nietvanmuseummateriaal uitde periodevóór 1940enerisslechts
éénvisdief gevonden met afwijkingen dietoegeschreven kondenworden aan
verontreinigingen. Ook legselgrootte en eivolume verschilden niet van ouder
museummateriaal en gegevens van andere kolonies, zowel elders als in het
Deltagebied (Dirksen & Boudewijn 1990).Verder zijn enkele eieren afkomstig
vandePhilipsdamenSaeftinghe (Westerschelde) opPCB'sgeanalyseerd.De
concentraties van de meest giftige PCB-congeneer, namelijk PCB-118, zijn
dermate hoog dat een effect op de reproduktie te verwachten is (tabel 11)
(Dirksen& Boudewijn 1990).
Afgaandeopdeenormeafnamevandekwik-,lood-, cadmium-,chroom-,zinken koperbelasting van de Rijn bij Lobith in de periode 1972-1990 en ook de
afname van deze stoffen in de haring in de periode 1978-1990 valt niet te
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verwachten dat deze stoffen thans inschadelijke concentraties in visdiefweefselsofeierenaanwezigzijn. Ookdegehaltenaanarseeninharingzijndermate
laagdatzewaarschijnlijk geenschadetoebrengen.Debelastingvanhetmilieu
met PCB's en HCB's is nog steeds aanzienlijk. Het lijkt er echter op dat de
PCB-gehalten in haring een dalende trend vertonen. Wat de bestrijdingsmiddelen op basis van organochloorverbindingen betreft, zijn DDT, heptachloor,
heptachloorepoxide, dieldrin en aldrin reeds velejaren op geen van de monsterpunten inNederland inaantoonbare hoeveelheden aangetroffen.Wel zijn
HCB, -a enlindaanaangetroffen inde Rijnbij Lobith. Dezelaatstedrie stoffen
warenvooralvóór 1976inrelatief hogeconcentraties aanwezig.Inde periode
1976-1988 zijn de concentraties van deze stoffen in het Rijnwater aanzienlijk
gedaald. DegehaltenvanHCBenlindaanvoldoenechter nogsteedsnietaan
de kwaliteitsdoelstelling voor hef jaar 2000 (Coördinatie-commissie voor de
metingenvan radioactiviteit enxenobiotische stoffen 1989, 1991). Helaas zijn
geengegevensvoorhandenoverdeverontreinigingvanandererivierenenvan
de Noord-endeWaddenzee.
Deverschillende chemicaliënworden niet indezefde mate geaccumuleerd.In
proeven met kippen bleekde matevanaccumulatie indeweefselsalsvolgtaf
tenemen:heptachloorepoxide > dieldrin > endrin > DDT > lindaan.Maar
eencombinatievandezestoffenkaneenanderbeeldopleveren (Stickel 1973).
Het beste criteriumdat gebruikt kanworden om eenverontreiniging invogels
aante tonen, is de concentratie inde hersenen. De gehalten inde hersenen
zijndebesteindicatievoordebepalingvandedoodsoorzaak enzijnbovendien
in het algemeen gelijk over een wijde range van vogel- en zoogdiersoorten.
Residuen in de lever zijn sterk gecorreleerd met een recente dosis, hetzij via
directe opname ofdoor mobilisatie van opgeslagen chemicaliën. Residuen in
hetgehelekarkaslatendetotalehoeveelheidverontreinigingenzienenvormen
dus een indicatie voor dete verwachten effecten van letale mobilisatie onder
ongunstigeomstandigheden ofvoordecontinue,langzamemobilisatietijdens
denormaleprocessenvanmetabolismeenexcretie(Stickel 1973).Dooreieren
op verontreiniging te controleren, kan men exact per jaar en per gebied de
mate van verontreiniging bepalen. Bovendien behoeft men dan geen adulte
vogelstevangenentedoden.Dekuikenszijnvooralalsembryoenindevroege
kuikenfase gevoelig voor toxische chemicaliën. Ze zijn echter geen goede
indicatoren voor zware metalen als cadmium en lood. Bovendien kan men
slechts eendeelvanhetjaardeverontreiniging meten.Studies oververontreiniging van zee- en kustvogeleieren reflecteren de lokale verontreinigingsniveausinhetmariene milieu.Inde DuitseBocht bijvoorbeeld zijndeElbeende
Weser devoornaamste bronnen vanvervuiling. Hoeverder verwijderd vande
mondingvandezerivieren,hoelagerdeconcentratiesverontreinigendestoffen
inde eieren.Ditwijst ertevens op dat de eieren inde broedgebieden (en niet
inde overwinteringsgebieden oftijdens detrek) aangemaakt worden (Becker
1991).Veren zijn zeer geschikt om verontreinigingen met zware metalen aan
tetonen.Deconcentraties indeverenzijn enkele malenhoger dandie in het
aquatischemilieu.Bovendienhoevenhiergeendierenvoorgedoodteworden,
enkanergemakkelijk eentijdreeks gemaakt worden doorverenuit museaen
dergelijketeanalyseren (Furness &Hutton 1979,Furness 1987).Analysesvan
verenvanzeekoetenenzwartezeekoeten(Cepphusgrylle) lateneentoename
inde laatste 100jaar zienvan kwik inde Oostzee (Furness 1987).
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Helaas worden de eieren, weefsels en veren slechts op een beperkt aantal
chemicaliën geanalyseerd,zodat hetzeergoedmogelijk isdatveel gevaarlijke
verontreinigingenonopgemerkt blijven (RatvonSachverständigenfür Umweltfragen 1980, Becker 1989).
Aangezien de visdief een toppredator is, kan deze in verhouding tot andere
soorten hoge concentraties verontreinigingen bevatten. Dit blijkt ook uit een
onderzoekvanBecker(1991),waarbijvisdiefengrotesternvanelfonderzochte
kustvogelsde hoogste concentraties DDT,PCB enkwik inhuneieren hadden
(Jade Busen, Duitsland, 1987). Devisdief isdaardoor een ideale monitoringsoort (Becker 1991, Scharenberg 1991). Er bestaan echter grote onderlinge
verschillen tussen vogelsoorten (ook van hetzelfde trofische niveau) met
betrekking tot de gevoeligheid voor bepaalde stoffen (Koeman 1971). Heidmann ef al. (1987a) hebben voor chloorkoolwaterstoffen wel een duidelijk
verbandgevondentussenbelastingenhettrofischeniveauvandeonderzochte
vogel, maar nietvoor zwarezware metalen.
Deconcentraties vanchloorkoolwaterstoffen invisdiefeieren nementoe naarmate de eieren later gelegd zijn. Delatere legsels bevatten meer verontreinigingendandevroegelegsels, hetgeenveroorzaakt wordt door hetfeit dat de
gifstoffenwordengeaccumuleerd inhetbroedgebied ennietinhet overwinteringsgebied (Gilbertson 1974).
De vergiftiging in de jaren zestig trof vooral kuikens kort nadat zij waren
geboren en vogels bij het vliegvlug worden of tijdens de najaarstrek (in het
laatststegeval ookweladultevogels). Dit komt omdat chloorkoolwaterstoffen
normaal gesproken opgeslagen zijn indevetreservesvandevogels,waar ze
eigenlijk weinig kwaad doen. Pas wanneer de vetreserves aangesproken
worden, ontstaat het gevaar voor vergiftiging, omdat de gifstoffen dan in de
bloedsomloop terechtkomen. Pasgeborenjongenterendeeerste paardagen
op hunvetreserves, opgeslagen indedooierzak, zodat het niet verwonderlijk
is dat juist deze leeftijdscategorie slachtoffer werd. Ook bij aanvang van het
vliegvlugge stadium, onder slechte weersomstandigheden entijdens de trek
wordendevetreservesaangesproken enkandesterfteonderdezevogelsdan
eveneens enormzijn (Koeman 1971,Veen&Vande Kam 1988).

4.9.2 Plastic
Plasticvormt opvelerlei maniereneenbedreigingvoor zeevogels.Restenvan
kunststofvisnetten zijn de aanleiding voor een jaarlijkse sterfte van enkele
honderdduizenden zeevogels in de noordelijke oceanen, doordat de vogels
verstrikt raken inde nettenenvervolgensverdrinken. Ook andere plastic-resten,zoalsdezes-stuks-ringenvanbierblikjes ennylonvissnoeren,kunnenhun
slachtoffers eisen. Bij de nestbouw wordt ook vaak plastic gebruikt, waar de
jongen in verstrikt kunnen raken. Een ander probleem vormt het opeten van
kleine plastic resten die het maagdarmkanaal vande vogels kunnenverstoppen (Van Franeker 1983, 1984). Van sterfte onder visdieven als gevolg van
plastic is niets bekend; wel zijn er op Griend visdieven gezien met een stuk
vislijn om hun nek gedraaid (E.W.M.Stienen).
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4.9.3 PSP (= paralytic shellfish poisoning)
In 1968vond een massale sterfte plaats onder kuifaalscholvers langs de kust
vanNorthumberland (Engeland). Ookwerden enkelevogelsvanandere soorten, zoals de aalscholver (Phalacrocorax carbo), eidereend, zilvermeeuw,
drieteenmeeuw, zeekoet, noordse stern, grote stern en visdief, dood aangetroffen (Coulson etal. 1968). Zeven jaar later vond op dezelfde plaats, en nu
ook langs de kust ten noorden van Durham,weer een massale sterfte plaats.
Opnieuw werden dezelfde soorten getroffen (Armstrong et al. 1978). In 1978
stierven in Massachusetts (USA) meer dan 70 visdieven, en een iets kleiner
aantalandere sternsenmeeuwen (Nisbet 1985).Inalledriedegevallen betrof
heteenvergiftiging metPSP.PSPiseentoxischestofdiewordt geproduceerd
door de dinoflagellaat Gonylaulax excavata, wiens periodieke bloei ook wel
bekend staatals 'redtide'.InEuropa komt dezedinoflagellaat slechtsincidenteeltot bloei,maar inandere gebieden,zoals dewestkustvan Noord-Amerika
komt dit veelvuldig voor. Het door de dinoflagellaten geproduceerde toxine
wordt via de verschillende trofische niveaus opgehoopt en komt uiteindelijk
terecht in de visetende vogels. De sterfte van de sterns viel samen met de
eilegfaseenbetrof vrijwel uitsluitend vrouwtjes. Dedirectedoodsoorzaak was
waarschijnlijk het disfunctioneren van de eileiders. De symptomen van PSPvergiftiging insternszijn eenonvermogen om eierente leggen, moeilijkheden
bij het staan, braken,overmatige faecesproduktie, verlamming en problemen
bij het ademhalen. Uit onderzoek is gebleken dat PSP was opgehoopt in de
zandspiering,hetvoornaamstevoedselvandezesterns,maarerzijnookvoor
visetende vogels letale concentraties van PSP in haring en andere vissoorten
aangetoond (Coulsonet al. 1968,Armstrong et al. 1978, Nisbet 1985). Het is
nietbekend metwelkefrequentiededinoflagellatentot bloeikomen,waardoor
deze bloei geïnduceerd wordt en of defrequentie toeneemt.

4.9.4 Olie
Erzijnveelvoorbeelden bekendvanzeevogelsterfte naolierampen.Dedirecte
doodsoorzaak ismeestalverdrinking,doordat demetoliebesmeurde beesten
nauwelijksmeerinstaatzijnomzichtebewegen.Maarookdetoxischeeffecten
van sommige oliënzijn aanzienlijk. Devogels proberen de olievan hunveren
te poetsen, waarbij aanzienlijke hoeveelheden olie opgenomen kunnen worden. Naast een acute sterfte door olie-opname is bij eenden aangetoond dat
deopname vanniet-toxische olie kanleidentot hetonderbreken vandeeileg.
Bovendien kunnen de eieren tijdens het broeden bedekt raken met een dun
laagje olie,hetgeen leidt tot eensterk gereduceerde uitkomst (Härtung 1965,
Nelson-Smith 1971).
Een olieverontreiniging op open zee vormt waarschijnlijk geen grote bedreiging voor visdieven, omdat de vogels onregelmatig enwijd verspreid op zee
foerageren. Bovendien bleken foeragerende sterns olievlekken te mijden, ze
dokenalleen naarvisaande randenvaneenolievlek enniet indeolie. Echter,
eenverontreiniging inde buurt vaneenkustkolonie kanwel eenserieus effect
opde lokale populatie hebben (Blakeefa/. 1984,Camphuysen 1989).In 1955
spoelde op het eiland Minsener Oldeoog (Duitsland) eendikke olielaagaan.
Vooral grote sterns en visdieven werden hier het slachtoffer van.Tijdens het
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baltsenendenestbouw kwamendeadultesternsincontact metolie,waardoor
buik- en borstveren besmeurd raakten. Van de kuikens van grote stern en
visdief was meer dan70%metoliebesmeurd.Waarschijnlijk zijndekuikens in
contact gekomen met olie, doordat jonge sterns de neiging hebben om zich
bij gevaar tegen de grond te drukken. Ook veel eieren raakten met olie
besmeurd,enkwamenalsgevolghiervannietuit(Rittinghaus 1956).Camphuysen(1989) schat datjaarlijks minderdanvijftien met olieverontreinigde sterns
op de Nederlandse kust zijn aangespoeld in de periode 1969-1985. Van alle
met olie verontreinigde vogels die in de periode 1947-1962 zijn gevonden,
bestond 0,1-0,4% uit sterns (Camphuysen 1989). Blokpoel etal.(1984, 1989)
maken melding van enkele visdieven die besmeurd waren met olie in hun
overwinteringsgebied (Zuid-Amerika).Enkeleindividuenwarenzoergmet olie
besmeurddatzijhetwaarschijnlijk nietoverleefdhebben.Blokpoeletal.(1984)
noemen olie als eenvan de mogelijke oorzaken van de hoge wintersterfte in
Trinidad.

4.9.5 Plantaardige olie
Plantaardige olie kan inhetverenkleed vanvogelsterechtkomen, hetgeen de
isolerendewerkingvandeverenenook hunwaterafstotendewerkingaantast.
In de winter van 1988/1989 werden langs de Nederlandse kust plantaardige
oliën aangetroffen op de verenvandood aangespoelde vogels, voornamelijk
zeekoeten enalken (Alcatorda). De oliewaswaarschijnlijk geloosd door een
schip (Zoun 1991). Het is niet bekend of ook visdieven slachtoffer kunnen
worden van zulke lozingen, maar op grond van hun verspreide foerageerpatroonenhetsporadische karaktervanzulkelozingenvaltteverwachtendatdit
vooralsnog geen echte bedreiging vormt.

4.9.6 Nonylphenol
Tussendecember 1988enmaart 1989spoeldenduizenden zeevogels,vooral
zeekoeten enalken,op de Nederlandse kust aan.Dedierenwaren besmeurd
meteengrijze, plakkerigesubstantieenverkeerdeninslechteconditie,waren
agressief en hadden een bloederige ontlasting. De sterfte van deze vogels
wordt toegeschreven aandetoxiciteit van nonylphenol, incombinatie met de
vetonttrekkende eigenschapppen vandeze stof. Waarschijnlijk is het nonylphenolgeloosddoor eenschip (Zoun 1991).Hetisnietbekendofookvisdieven
slachtoffer kunnenwordenvanzulkelozingen,maarevenalsbijdeplantaardige
oliënvalt op grond van hetverspreidefoerageerpatroon vandevogels enhet
sporadischekaraktervanzulkelozingenteverwachtendatditvooralsnoggeen
echte bedreiging vormt.
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4.10 Letale en subletale concentraties

4.10.1 Dieldrin
Dieldringehalten hoger dan5-10 ppmversgewicht inde hersenen van vogels
zijnfataal(Koeman1971opgrondvanliteratuurwaardenvanenkelevogelsoorten). Gehalten van 3-4 ppm versgewicht dieldrin in de hersenen van dode
fazanten (Phasianus colchicus) suggereren dat dieldrin de oorzaak van de
sterfteis.Indewildeeendzijngehaltenvan2-4ppmversgewichtindehersenen
van in het laboratorium met dieldrin vergiftigde beesten aangetroffen. En in
experimentele studies bijtienvogelsoorten blekenvergiftigde vogels concentraties van 6-22 ppm versgewicht dieldrin in de hersenen te bevatten (Stickel
1973). Gehalten tussen de 0,4 en 16,4 ppm versgewicht in de hersenen van
verschillende wilde vogelsoorten leidden tot sterfte (Koeman & Stasse-Wolthuis 1978).
Indeleverblijkengehaltenhogerdan15ppmversgewicht dieldrinfataaltezijn
(Koeman 1971, op grondvanliteratuurwaarden vanenkele vogelsoorten).
Gehaltentussen 6,9 en27,6 ppm versgewicht dieldrin inde eierenvan vogels
leiddenniettotsterfte,terwijlbijgehaltentussen19,9en92,5ppmversgewicht
dieldrin inde eieren,de kuikens binnen twee tot drie dagen na het uitkomen
stierven (Koeman 1971, gebaseerd op literatuur van enkelevogelsoorten). Bij
debruinepelikaan (Pelecanus occidentalis) leiddengehaltenboven0,54 ppm
versgewicht inde eierentot een gereduceerd broedsucces (Blus etal.1974).
Eierenvande steenarend (Aquila chrysaetos) met dieldringehalten boven de
1 ppm versgewicht resulteerden in een gereduceerd broedsucces. Een verminderde levensvatbaarheid van de eieren van de kuifaalscholver is waargenomen bijgehaltenvan2-3 ppmversgewicht en hoger. Concentratiesvan 1-2
ppm versgewicht dieldrin in de eieren van de patrijs (Perdixperdix) hadden
eennegatief effect op de uitkomst vandeeieren.Deeiproduktie was bijzulke
concentraties eveneens lager (inKoeman & Stasse-Wolthuis 1978).

4.10.2 Telodrin
Telodrin isongeveer tienmaal zotoxisch alsdieldrin.Gehalten inde hersenen
boven1,5ppmversgewicht zijnalletaal(Koeman 1971,opgrondvanJapanse
kwartel{Coturnixcoturnixjaponica)). Degemiddeldegehalteninhersenenvan
experimenteel vergiftigde kwartels bedroeg 1,6 ppm versgewicht (Stickel
1973). Bij de Japanse kwartel lag de letale grens bij 4,1 ppm versgewicht
telodrin inde lever (Koeman 1971).
Waardenvan1,1-2,2ppmversgewichttelodrin indeeierenvanvogels leidden
twee tot drie dagen na uitkomst tot sterfte (Koeman 1971, gebaseerd op
literatuur betreffende enkele vogelsoorten). Bij de Japanse kwartel leidden
dieldrinconcentraties van1,5ppmversgewicht indeeierentoteenverhoogde
kuikenmortaliteit (Koeman &Stasse-Wolthuis 1978).
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4.10.3 Endrin
Gehaltenvan 17ppmversgewicht endrin ineierenleiddentot kuikensterfte na
hongering (Koeman 1971, gebaseerd op literatuur vanenkele vogelsoorten).

4.10.4 DDT
DDTwordt omgezet inDDEenDDD.DDDwordtvervolgens omgezetinDDMU
(Stickel 1973). De letale grens bedraagt 25-65 ppm versgewicht DDT in de
hersenen (Koeman 1971, op grond van literatuurwaarden betreffende enkele
vogelsoorten). Letale concentraties van DDTplus DDDinde hersenenvande
vogels liggen meestal hoger dan 30 ppm versgewicht (Stickel 1973). Bij
concentraties van 7,0 ppm versgewicht DDT in de hersenen vertoonden
postduiven een vergrote schildklier (Koeman & Stasse-Wolthuis 1978). Concentratiesvan35-60 ppmversgewicht inde levervanvogelsleiddentot sterfte
(Koeman 1971, op grond vanliteratuurwaarden van enkelevogelsoorten). De
letale grensvan DDTinhetspierweefsel ligt tussen20en35 ppm versgewicht
(Koeman 1971, op grond vanliteratuurwaarden van enkelevogelsoorten). De
vliegspieren vanabnormale kuikensvandevisdief enDougalls stern bevatten
0,47-9ppmversgewicht DDE (Hays & Risebrough 1972).
Eischaaldikteenstructuurvanvisdiefeierenwerden significantaangetast wanneerdegemiddelde DDEconcentratie inde eieren meerdanongeveer 4 ppm
versgewicht bedroeg (Switzeretal.1973,Fox 1976).Eenwaardevan0,7 ppm
versgewicht DDE inde eieren leek geen effect te hebben op het broedsucces
van devisdief (Custer ef al. 1983). Visdieven met een gemiddeld gehalte van
5,4 ppm versgewicht DDE in de eieren hadden een uitvliegsucces van 0,95
jong per nest, terwijl bij meer dan dubbel zo hoge concentraties (weliswaar
ookdubbelzohogePCB-concentraties) slechts0,07,enineenandere kolonie
0,16jong per nestwerd grootgebracht (Morris et al. 1976,omgerekend naar
versgewicht door Custer er al. 1983). Een afname van gemiddeld 7,6 ppm
versgewicht naar 4,5 ppm versgewicht DDE in visdiefeieren deed het broedsucces stijgen van 0,1 naar 0,65 jong per nest (Switzer ef al. 1973). Het
gemiddelde DDE-gehalteinvisdiefeierenafkomstigvaneenkolonie bij Buffalo
Lake (Canada) bedroeg 3,98 ppm versgewicht. Deze populatie kende in dat
jaar een laag broedsucces, terwijl eieren afkomstig van eenzeer succesvolle
populatie op Coquet Island (Groot-Brittannië) gemiddeld 0,04 ppm versgewicht DDE bevatten (Fox 1976).
Eenverlaagd broedsucces bij de bruine pelikaan trad op bij gehalten boven
de2,5 ppmversgewicht DDEindeeieren (Koeman & Stasse-Wolthuis 1978).
In de aalscholver vond een afname van eischaaldikte met 9,8% plaats bij
gehaltenvan3-14ppmversgewicht DDTinde eieren (Koeman&Stasse-Wolthuis 1978). Bij de sperwer {Accipiter nisus) leidden concentraties tussen 6,2
en69ppmversgewicht DDT indeeierentot eenafnamevande eischaaldikte
met 18,3% en een verhoogde kuikenmortaliteit (Koeman & Stasse-Wolthuis
1978). Echterzowel bijde sperwer als bijdeaalscholver kunnen ookde hoge
PCB-concentraties de oorzaak zijn geweest vande reductie ineischaaldikte.
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Een algemene waarde voor de laagste concentratie waarbij bij vogels de
reproduktiewordtgereduceerd,isnauwelijkstegeven,omdatdezegrenswaarde bij iedere soort anders kan liggen. Volgens Koeman & Stasse-Wolthuis
(1978) vermindert het reproduktief succes van vogels bij DDE-gehalten in de
eierenvan2,5-15 ppmversgewicht of hoger.

4.10.5 PCB
Deletale grensvan PCB ismoeilijk vast testellen,omdat er eengrote variatie
istussendelever- enhersenconcentraties tussenverschillende individuendie
in het laboratorium met PCB's vergiftigd zijn, en omdat verschillende soorten
PCB'sverschillende uitwerkingen hebben (Koeman 1971).Vooraldedibenzofuraan-fractievanPCBisuiterstgiftig.Concentratiesvan20ppt dibenzofuraan
kunnenalembryonaleafwijkingen,zoalsoogafwijkingen, gekruistesnavelsen
korte, gedraaide poten,veroorzaken (Hays &Risebrough 1972).
Dood gevonden vergiftigde aalscholvers bevatten 190 ppmversgewicht PCB
indehersenenen319ppmindelever,terwijlcontrolebeestenslechts130ppm
indehersenenen252ppmindeleverbevatten.Vergiftigdezeekoetenbevatten
4660 nQ PCB in het totale karkas, waarvan 22,5% in de lever (Koeman &
Stasse-Wolthuis 1978).
Devliegspieren vankuikensvandevisdief enDougalls sterndieabnormaliteitenvertoonden, bevatten 4,9-140 ppm versgewicht PCB (Hays & Risebrough
1972).
Eenwaarde van 8,2 ppm versgewicht PCB in eieren van de visdief lijkt geen
effect te hebben op het broedsucces (Custer etal. 1983). Visdieven met een
gemiddelde gehalte van 38 ppm versgewicht PCB in de eieren hadden een
uitvliegsucces van0,95 jong per nest,terwijl bij meerdaneendubbel zo hoge
concentratie (weliswaar ook een dubbel zo hoge DDE-concentratie) slechts
0,07, en ineenandere kolonie 0,16jong per nest werd grootgebracht (Morris
etal. 1976,omgerekendnaarversgewichtdoorCusteretal. 1983).Eenwaarde
van 33,7 ppm versgewicht PCB in visdiefeieren had geen afwijkingen in de
kuikens tot gevolg,terwijl bij een concentratie van 55,9 ppm versgewicht wel
kuikensmetafwijkingenwerdengevonden(Gilbertsonetal. 1976,omgerekend
naar ppm versgewicht in Custer ef al. 1983). Gemiddelde concentraties van
1,34ppm versgewicht PCB ineierenvande koningsstern haddengeen effect
opeischaaldikte (Kingefal.1983).HetuitkomstsuccesvaneierenvanForsters
sterns (Sterna forsteri) uit eenkolonieinGreen Bay(USA)was bijna40%lager
dan uit een kolonie inLake Poygan (USA). De eieren afkomstig uit de kolonie
inGreenBaybevattengemiddeld 22,2ppmversgewicht PCBenuitde kolonie
inLakePoyganslechts4,5ppmversgewicht PCB.Nietalleendeconcentraties
indeeierenspeeldeneenrol,maarookdeverontreinigingvande oudervogels
hadeeninvloedophetuitkomstsucces.Verontreinigdeeierenuitgebroed door
niet-verontreinigdeoudervogels,haddeneensignificanthoger uitkomstsucces
danverontreinigde eierenuitgebroed doorverontreinigde oudervogels. Hetis
zeerwaarschijnlijk datdeeierenminder intensief bebroedwordenwanneer de
oudersverontreinigd zijn met PCB's (Kubiak etal. 1989).
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Algemeen geldt voor vogels dat concentraties van 2,2 ppmversgewicht PCB
of hoger inde eieren leiden tot een gereduceerd uitkomstsucces (Koeman &
Stasse-Wolthuis 1978).

4.10.6 HCB (hexachloorbezeen)
Japanse kwartels vertoonden diverse afwijkingen bij een HCB-gehalte in de
levervan8,7-19ppmversgewicht eneenverhoogdemortaliteit bijeenconcentratievan 170-1440ppmversgewicht. Bij eenconcentratie van360-1700 ppm
versgewicht HCB in de lever stierven alle onderzochte individuen. Valken
{Falco spp.) met afwijkingen in het zenuwstelsel bevatten 348-535 ppm versgewicht HCB in de lever en bij concentraties in de lever van 2600 ppm
versgewicht trad een verhoogde mortaliteit op (Koeman & Stasse-Wolthuis
1978).
Verontreinigdevisdiefeieren (HCB,PCB,DDEendieldrin) uitHamiltonHarbour
(USA) bevatten gemiddeld 7,67 3,95 ppmdrooggewicht HCB.Het broedsucceswas het jaar daarna erg laag, en erwarenveel eieren die niet uitkwamen
(Gilbertson &Reynolds 1972).Waardenvan0,028ppmversgewicht invisdiefeieren reflecteren waarschijnlijk de huidige achtergrondwaarden (Nisbet &
Reynolds 1984).

4.10.7 Lindaan
Hetisnietwaarschijnlijk datlindaaneenbedreigingvormtvoor het aquatische
milieuvanwege zijn lage persistentie (Koeman &Stasse-Wolthuis 1978).

4.10.8 Kwik
Bijexperimenteel metmethylkwikverbindingenvergiftigdevogelswordenover
het algemeen hersengehalten van 20 ppm versgewicht totaal kwik en hoger
gevonden (Koemanetal.1970,Borgetal. 1970).
Totaal-kwikgehalten van30ppmofmeerversgewicht indeleverennierenvan
defazant (Borgetal.1969) envanongeveer 100ppm of meerversgewicht in
dehavik(Accipitergentilis) (Borgetal. 1970)leiddentotvergiftigingsverschijnselen. Bij experimenteel met methylkwikverbindingen vergiftigde vogels werden over het algemeen levergehalten van 45 ppm versgewicht en hoger
gevonden (Koeman 1971). Deleversvanabnormale kuikensvandevisdief en
Dougallssternbevatten0-1,2 ppmversgewichttotaalkwik.Maardezeconcentraties waren waarschijnlijk niet de oorzaak vande afwijkingen. Deze werden
waarschijnlijk veroorzaakt door PCB's enDDE (Hays &Risebrough 1972).
Waarden van 0,30-0,50 ppm versgewicht totaal kwik in spierweefsel van
visetendevogelskunnenalsachtergrondwaarden beschouwdworden(Ljunggreneral.1969,Vermeer 1971).Concentraties van20 ppmversgewicht totaal

70

E.W.M. Stienen &A. Brenninkmeijer
kwikofmeerinhetspierweefselvanfazantenleiddentotvergiftigingsverschijnselen (Borgetal.1969). Experimenteel vergiftigde haviken bevattenmeerdan
39 ppmversgewicht totaal kwik inde spieren (Borgetal.1970).
Waardenvan0,30-0,50 ppmversgewicht totaal kwik ineierenvanvisdievenen
anderevisetende vogels kunnenalsachtergrondwaarden beschouwd worden
(Ljunggren er al. 1969). Waarden van 0,5-2,0 ppm versgewicht methylkwik in
deeierengaf eengereduceerd uitkomstsucces bijdefazant (Borgefal.1969,
Fimreite 1974). Bij de wilde eend is aangetoond dat 0,86 ppm versgewicht
totaal kwik inde eieren aleenverlaagd broedsucces kangeven (Heinz 1976).
Maar bij de zilvermeeuw had eentotaal kwikgehalte van 0,5-2,0 ppm versgewicht in de eieren geen effect daarop (Vermeer 1971) en zelfs 2-16 ppm
versgewicht totaal kwik had geen effect (Vermeer efal. 1973). Totaal-kwikgehaltenvan gemiddeld 1,27ppm versgewicht ineierenvan koningssterns hadden geen effect op het broedsucces (King ef al. 1983).Visdiefeieren met een
methylkwikgehaltevangemiddeld2,4ppmversgewicht (3,65ppmversgewicht
totaal kwik) vertoonden eenverlaagd uitkomstsucces.
De drempelwaarde voor toxische effecten van totaal kwik wordt geschat op
1-3,6 ppm versgewicht (Fimreite 1974).

4.10.9 Lood
Eenwaarde van 200 ppm versgewicht lood invisdiefkuikens leidde tot moeilijkheden bij het inschatten van diepte (diepteperceptie) en bij 800 ppmversgewicht was er een verhoogde sterftekans. Bovendien leidden twee kleine
doses dieenkele dagen naelkaar werden gegeven,tot eengrotere mortaliteit
dandetotaledosis (of zelfs meer) inéénkeertoegediend (Burger & Gochfeld
1985, 1988). Lood wordt voornamelijk opgeslagen in de botten, hoewel met
loodvergiftigde vogels ook hoge concentraties lood inde nierenenhet bloed
hebben (Furness & Monaghan 1987).

4.10.10 Zink
Inconcentraties vangemiddeld 18,5ppm versgewicht inde lever van visdiefkuikens had zink geen effect op de overleving en de groei van de kuikens
(Custer ef al. 1986). Er is geen effect op het broedsucces waargenomen bij
waardenvan12,32ppmversgewichtzink indeeierenvankoningssterns (King
efal.1983).IneenonderzoekvanConnersefal.(1975)bedroegdegemiddelde
zinkconcentratie invisdiefeieren 13,7ppmversgewicht (= 70,5ppmdrooggewicht;omgerekendnaarppmversgewichtdoorKingetal.1983).Dezewaarden
representerenwaarschijnlijk achtergrondwaarden (Conners efal.1975).
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4.10.11 Nikkel
Custer efal.(1986) vonden concentraties van0,22 ppmversgewicht nikkel in
de lever van visdiefkuikens. Deze concentraties hadden geen effect op de
overleving ende groeivande kuikens.

4.10.12 Chroom
Een waarde van 3,9 ppm versgewicht chroom inde lever van visdiefkuikens
had geeneffect opde overleving engroeivandekuikens (Custereral.1986).

4.10.13 Koper
Inconcentraties van 12,7ppmversgewicht inde lever vanvisdiefkuikens had
kopergeeneffectopdeoverlevingengroeivandekuikens(Custeretal.1986).
Eenwaardevan 1,22ppm versgewicht koper ineierenvan koningssterns had
geen efffect op het broedsucces (King ef al. 1983). Koperconcentraties in
visdiefeieren van 1,0 ppm versgewicht representeren waarschijnlijk achtergrondwaarden (Kingetal. 1983)

4.10.14 IJzer
Eenwaardevan 142,8ppmversgewicht ijzerindelevervanvisdiefkuikens had
geen effect opde overleving engroeivande kuikens (Custer etal.1986).

4.10.15 Magnesium
Eenwaardevan227,8 ppmversgewicht magnesium indelevervanvisdiefkuikens had geen effect op de overleving engroei van de kuikens (Custer efal.
1986).
4.10.16 Mangaan
Er is geen effect op de overleving en groei van de kuikens waargenomen bij
mangaanconcentraties van gemiddeld 4,1 ppm versgewicht in de lever van
visdiefkuikens (Custer etal.1986).

4.10.17 Selenium
Concentraties van gemiddeld 1,06 ppm versgewicht selenium in eieren van
koningssterns hadden geen effect op het broedsucces. Deze concentraties
representeren waarschijnlijk achtergrondwaarden (Kingefa/. 1983).
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4.10.18 Arseen
Ineierenvandekoningsstern haddenconcentratiesvan0,18ppmversgewicht
arseen geen effect op het broedsucces. Deze concentraties representeren
waarschijnlijk achtergrondwaarden (Kingetal. 1983).

4.10.19 Cadmium
In Duitsland zijn eieren en levers van een aantal zeevogels, zoals grote stern,
visdief en zilvermeeuw, op lood en cadmium gecontroleerd. Zelfs vrouwtjes
waarbijenigeppmversgewichtloodencadmiumindelevergevondenwerden,
hadden eierengeproduceerd die slechts heelweinig vandeze metalen bevatten (minder dan 25 ppb!). Lood en cadmium worden nauwelijks inde eieren
opgenomen (Hardebeck ef al. 1974, Nezel &Vogt 1976, Becker efal. 1985c,
Ternes&Rüssel 1985,Eys1990).Cadmiumconcentratieszijnaltijd het hoogst
inde nieren.Waarschijnlijk wordt het cadmium inde nieren minder schadelijk
gemaakt door binding met een eiwit (Furness & Monaghan 1987).

4.10.20 PCDPE
Polychloordiphenylethers werdengevondeninvisdiefkarkassen (tot0,28 ppm
versgewicht) op Rhode Island (USA), maar lijken in deze concentraties niet
schadelijk voor devogels (Custer etal.1985).

4.10.21 Chlordaan en heptachloor
Chlordaanenheptachloorwerdeninhetverledeninde USAzeerveel gebruikt
bij de bestrijding van termieten en andere insekten. Concentraties van 0,015
ppm versgewicht heptachloorepoxide in eieren van de visdief reflecteren
waarschijnlijkdewaardevanstedelijkgebruik.Sinds1971 zijndeconcentraties
van deze twee stoffen op enkele plaatsen in de USA toegenomen (Nisbet &
Reynolds 1984).
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4.11 Subletale effecten van toxische stoffen

4.11.1 PCB
Enkele subletale effecten van PCB's zijn:
(1) hetverliesvanveren (Hays & Risebrough 1972),
(2) embryonale afwijkingen, zoals oogafwijkingen, gekruiste snavelsenkorte,
gedraaide poten (Hays & Risebrough 1972),
(3) dunnere eischalen (King etal.1983),
(4) toename vande gevoeligheid voor virusinfecties (Scharenberg 1991),
(5) leveraantasting enafwijkende ontlasting (Vos& Koeman 1970),
(6) lusteloosheid ensterke gewichtsafname (Koeman 1971),
(7) hetminder intensief bebroedenvandeeierendoor metPCB'sverontreinigde oudervogels (Kubiak etal.1989).

4.11.2 DDE
Enkele subletale effecten van DDEzijn:
(1) afnemende vruchtbaarheid, uitkomstsucces en uitvliegsucces, langere
tijdsperiode voordat ovulatie optreedt, langere incubatietijd van de eieren,
langere opgroeiperiode van de jongen, lichtere eieren en kleinere jongen
(Stickel 1973),
(2) aantastingvan de eischaaldikte enveranderde structuur vande eischalen
(Fox 1976,Custeretal.1983),
(3) verandere diepteperceptie van de kuikens, waardoor later problemen
kunnen ontstaan bij het inschatten van de diepte waar de prooi zich bevindt
(Fox 1976).

74

E.W.M. Stienen &A. Brenninkmeijer
4.11.3 Dieldrin
Enkele subletale effecten vandieldrin zijn:
(1)verlaagdeeiproduktie,enverlaagdeuitkomstdoorverhoogdeembryosterfte (Stickel 1973).

4.11.4 HCB
Enkele subletale effecten van HCB zijn:
(1) tremor, leverbeschadiging, toename faecale excretie van coproporphyrinen, eenverlaagde reproduktie ende produktie vanrelatief kleineeieren (Vos
etal.1971).

4.11.5 Lood
Enkele subletale effecten vanlood zijn:
(1)veranderdediepteperceptie; de kuikens hebben moeite met het inschatten
vandediepte,waardoor deze gemakkelijk vaneenrandvallenof later problemen kunnen krijgen bij hetvangenvanvis (Burger &Gochfeld 1988),
(2) moeilijkhedenmetlopen,debalanshouden,hetrichtinggevoel,dethermoregulatieendevoedselopnameinmetloodbehandeldevisdiefkuikens (Burger
& Gochfeld 1985).
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5 LEEMTEN IN DE KENNIS ENAANBEVELINGEN VOOR VERDER
ONDERZOEK

VooralsnogishetonduidelijkwaaromdevisdiefpopulatieinNederlandzichna
de vergiftigingsperiode in de jaren zestig tot nu toe niet hersteld heeft. In
vergelijking metbuitenlandsegegevens isinNederland (voorzoverbekend)
het broedsucces laag. Ook in grote broedkolonies gelegen in beschermde
gebieden,zoalsdekolonieopGriend,ishetbroedsucceslaag,zodatverstoring uitgesloten kanwordenals negatievefactor die het broedsucces inde
Nederlandsevisdievenkolonies beïnvloedt.Hetbroedsucces opGriendinde
periode 1981-1991iszeerwaarschijnlijk telaagomde koloniezonderimmigratie in stand te houden (zie 3.7.5). Een mogelijke oorzaak voor het lage
broedsucceszoueenafgenomenvoedselbeschikbaarheid kunnenzijn,hetzij
dooreenverminderdvoedselaanbodalsgevolgvanoverbevissinghetzijdoor
slechtere vangomstandigheden. Er is echter niets bekend over de relatie
tussenhetvoedselaanbodindeNederlandsekustwaterenenhetbroedsucces
vandevisdief.Erzoudaarommeeraandachtmoetenuitgaannaarderelaties
tussen de populatiegrootte vandevisdief enhet voedselaanbod voor deze
vogels.Vooraldelokalevoedselsituatiezouhierbijonderzocht moeten,waarbij aandacht moet worden besteed aan de verspreiding van het voedsel,
alsmede hetaanbod vande verschillende lengteklassen in relatietot ruimte
entijd. Verder zoude eutrofiëring vande kustwateren een oorzaak kunnen
zijnvoor eenverminderdevangkans,aangeziendevisdief op hetoogjaagt.
Ookdeze relatie is nooit onderzocht. Eenverandering insamenstellingvan
de vispopulaties zoueenoorzaak kunnen zijnvoor eenveranderdvoedselaanbod. Wanneer bijvoorbeeld te veel vissen van de ene soort worden
weggevangen,zouhetaantalvissenvandeanderesoort kunnen toenemen.
Dit zou een effect kunnen hebben op de voedselbeschikbaarheid voor de
visdief.Erisechterweinigbekendoveronderlingerelatiestussenverschillende vissoorten en de invloed van het wegvangen van een soort op het
ecosysteem.
Eenandereoorzaakvoorhetlagebroedsucceszoueentoegenomenconcurrentie door andere soorten kunnen zijn. Hoewel de meeste auteurs ervan
uitgaandat kokmeeuwenweinig nadelige gevolgen hebbenvoor devisdief,
zouhetkunnenzijndattegenwoordigdeaantalsverhoudingvisdief-kokmeeuw
dermate verschoven is dat het broedsucces van de visdief negatief wordt
beïnvloed.
Verderishetonduidelijk inwelkematedevangstvansternsindeoverwinteringsgebiedenvaninvloedisopdeaantalleninNederland.Ookdevoedselsituatieindeoverwinteringsgebiedenenfactorendiedeoverlevingskanstijdens
detrekenoverwinteringbeïnvloeden,zijnonvoldoendeonderzocht.
Voorts iserweinigbekend over populatieopbouw, mortaliteit, emi- enimmigratievandevisdiefinNederland.Hiervoorzoueenintensief ringprogramma
opgezet moetenworden.Vangrootbelangvoorhetbepalenvandeleeftijds-
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specifieke mortaliteit is het gebruik van duurzame ringen (roestvrij staal).
Eveneensdient iederjaareennauwkeurigeschattingvanhetaantaluitgevlogen geringde kuikens gemaakt teworden. Migratie zou bestudeerd kunnen
wordendoorgebruiktemakenvankleurringen,ringenvanafwijkendegrootte
of met makkelijk afleesbare inscriptie. De populatie-opbouw zou bepaald
kunnenworden door het vangenvan geringde vogels op het nest. Omeen
beterinzichttekrijgenindepopulatiedynamiekvandesoort,ishetbelangrijk
dat er een monitoring-programmawordt opgezet, waarbij op verscheidene
plaatseninNederland(bijvoorbeeldGriend,DeltagebiedenWorkumerwaard)
jaarlijks het broedsucces wordt gemeten en tevens de oorzaken worden
aangegeven van een eventueel laag broedsucces (overstroming, predatie,
weerofanderefactoren).
Bijhetsamenstellenvaneenpopulatiedynamischmodelishetbeterom1937
als referentiejaar te nemen. Er broedden toen bijna 47000 paren langs de
Nederlandsekust,hetgeenmeerisdanin1930(ietsmeerdan26000paren).
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SAMENVATTING

Dit rapport, samengesteld door het DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO), Arnhem, in opdracht van de Dienst Getijdewateren (DGW)
van Rijkswaterstaat, iseenbeschrijving vande ecologievandevisdiefSterna
hirundo. Devisdief isgekozenalseenindicatorsoort voordetoestandvande
Nederlandse kustwateren en estuariene gebieden, met name de Waddenzee
en het Deltagebied. Het rapport maakt een vergelijking tussen de huidige
populatiegrootte vande visdief langs de Nederlandse kust ende toestand in
1930. Verder bevat het rapport autecologische gegevens van de visdief en
effecten van menselijk ingrijpenop de populatie.
Het verloop vanhetaantalbroedparen langs de Nederlandse kust
Inhet beginvan detwintigste eeuwwas hetaantal broedparenvandevisdief
langs de Nederlandse kust relatief groot. Tussen 1905 en 1910 is een
duidelijke afname te zien, veroorzaakt door het massaal schieten van adulte
visdieventenbehoevevandedameshoedenindustrieenhetrapenvaneieren.
Na 1910hersteldedesoort zichweerlangzaam,mededoor hetopnemenvan
devisdief indewetalseenvolledig beschermdediersoort in 1912.Het herstel
zettezichvoort totaan het beginvandeTweede Wereldoorlog (193026 000
paren, 193746000paren).TijdensdeTweedeWereldoorlogdaaldehetaantal
broedparen van de visdief weer tot ongeveer 17 200 paren in 1945. Deze
afname werd veroorzaakt door het schieten van adulte visdieven, het rapen
van eieren en andere verstoringen tijdens de bezetting. Na 1945 heeft de
populatie zichweer hersteldtot meerdan30000parenin 1948.Aanheteinde
van de jaren vijftig is de soort opnieuw enorm achteruitgegaan. De stand
bereikte een dieptepunt in 1965, toen langs de Nederlandse kust ongeveer
5000 paren broedden. Deze achteruitgang vond voornamelijk plaats in de
kustgebiedenenwerdveroorzaaktdoorvergiftigingmetgechloreerdekoolwaterstoffenafkomstigvaneenfabriek indeNieuweWaterweg.Nadit dieptepunt
heeft de broedpopulatie van de visdief in Nederland zich enigszins hersteld
tot ongeveer 10000parenindelaatstetwintigjaar. In1990broeddenerlangs
de Nederlandse kust bijna 12000 paren. Het niveau van de periode vóór de
vergiftiging isdus nog niet bereikt.
Wanneer de situatievan 1930met de huidige situatiewordt vergeleken, blijkt
dat zowel in 1930 als in 1990de meeste visdieven in het Deltagebied en het
Waddengebied broedden. Debelangrijkste broedpopulaties rond 1930waren
de kolonies op De Beer ende Scheelhoek in het Deltagebied enGriend inde
Waddenzee. Tegenwoordig zijn de kolonies in het Deltagebied veel kleiner
dan in 1930. De belangrijkste kolonies in 1990 waren de kolonies op Griend
en de kolonie in de Workumerwaard in het IJsselmeer. Deze grote kolonies
dragenoplandelijkniveauprocentueelechternietmeerzoveelbijtot hettotaal
als de grote kolonies in 1930.
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Alsreferentiejaar kanhetbeste1937genomenworden,toenmeerdan46000
parenlangsdeNederlandse kustbroedden.
Factorendiehetbroedsuccesbeïnvloeden
Niet-antropogene factoren. Hetbroedsucces (hetaantalvliegvluggejongen
per nest)vandevisdief schommelt enormvanjaartotjaar. Hetbroedsucces
wordt mede bepaald door de voedselomstandigheden. De visdief is een
voedselspecialist en is dus sterk afhankelijk van enkele voedselbronnen.
Bovendien kunnen de kuikens afhankelijk van hun leeftijd slechts bepaalde
grootteklassen vanvissen verwerken. Devoedselbeschikbaarheid wordtdirectbeïnvloeddoorhetgetijendeweersomstandigheden.Hardewind,regen
enmist kanhetfoeragerenvandezeoogjagerssterkbemoeilijken.
Enkelekoudedagenkunnendeoorzaakzijnvaneenverhoogdekuikensterfte
door onderkoeling. Inzanderige gebieden kunnenzandstormen slachtoffers
opeisen. Dooroverstromingen kunneneierenenkuikensweggespoeldworden. Predatie kan in bepaalde gebieden (met name ingebiedenwaar landroofdieren of zilvermeeuwen aanwezig zijn) het broedsucces sterk nadelig
beïnvloeden.Inminderematespelenziektenenhetverlatenvanhetnestdoor
deoudervogelseen rol.
Antropogenefactoren. Antropogenefactorendie het broedsuccesbeïnvloeden, zijn verontreinigingen, verstoring en een intensieve visserij. Daarnaast
kunnen veranderingen in het landschap en het vangen of schieten van
visdieveninde overwinteringsgebieden achteruitgang vande soort bewerkstelligen.
Devisdiefiseentoppredatorenisdaardoorzeergevoeligvoorverontreinigingen. Inhet beginvandejarenzestig isde soort langs de Nederlandse kust
enorm achteruitgegeaan door vergiftiging met organochloorverbindingen.
Vooral pas uitgekomen kuikens, vliegvlugge jongen en trekkende vogels
bleken gevoeligvoor deverontreinigingen. Tegenwoordig zijnvooral PCB's
enzwaremetaleninrelatiefhogeconcentratiesinhetmarienemilieuaanwezig. Recente gegevens over verontreinigingen in de visdief en visdiefeieren
zijnnauwelijksbekend.Hetlijkterechteropdatdesoorttegenwoordigweinig
lastheeftvanverontreinigingen.
De laatste decennia is er sprake van een toenemende eutrofiëring van de
kustzonevandeNoordzeeendeestuaria.Dooreutrofiëringkanhetzichtvan
jagendevisdievenbeperktworden.Hetisnietduidelijk ofeutrofiëringvande
kustwateren de soort positief beïnvloedt doordat er meer en energierijker
voedsel aanwezig is,danwel negatief doordat het vangssucces is gedaald
door hetafgenomenzichtvandefoeragerendesterns.
Menselijkeverstoring heefttegenwoordigwaarschijnlijkweiniginvloedopde
soort. Hoewel de gevolgen van verstoring vooral tijdens het broedseizoen
aanzienlijkkunnenzijn,hetgeenblijktuitdevelevoorbeeldenuithetverleden
van sterns die door bijvoorbeeld de toegenomen strandrecreatie uit hun
oorspronkelijke broedgebiedenverdrevenzijn.Gezienhetfeitdatdemeeste
broedgebiedenvandevisdieftegenwoordig inbeschermdegebiedenliggen

Ecologisch profiel vande visdief (Sternahirundo)

97

endat verstoring meestal zeer sporadisch voorkomt, lijkt het onwaarschijnlijk
dat devisdief tegenwoordig veel last heeft vanverstoring door de mens.
Het broedsucces van de visdief is sterk afhankelijk van de hoeveelheid
beschikbaar voedsel. Aangezien de visdief afhankelijk is van slechts een
beperkt aantal voedselbronnen (vooral relatief energierijke vissen) en bovendien slechts van bepaalde grootteklassen, kan bevissing van bepaalde vissoorten het beschikbare voedsel aanzienlijk verminderen. Omdat de meeste
andere factoren (behalve misschien de voedselsituatie en de vangst van
sterns in de overwinteringsgebieden, alsmede factoren die de sterfte tijdens
de trek beïnvloeden) tegenwoordig weinig invloed lijken te hebben op de
Nederlandse visdievenpopulatie, lijkt de invloed van de visserij van groot
belangvoordesoort.Helaashebbendegegevensoverdevisstand betrekking
op eenrelatief groot gedeeltevandeNoordzee,zodat geenuitspraak gedaan
kanworden overlokaleeffectenvanvisserij opdevisdief. Bovendienzijn niet
vanallevoor devisdief belangrijke vissoorten gegevensvoorhanden. Bovendien is de visdief bij het jagen afhankelijk van vissen die zich inde bovenste
waterlaagbevinden.Er isechterweinig bekend over deverticale verspreiding
van de vissen.
Veranderingen in het landschap kunnen voor de visdief van het grootste
belangzijn. Erzijnvelevoorbeelden uithetverleden bekend dielatenziendat
door menselijk ingrijpen in het landschap (woningbouw, aanleg van wegen,
dijken endammen,inpoldering, industrialisatie, ruilverkaveling enz.) desterns
gedwongen werden hun broedgebied te verlaten. Vooral in het Deltagebied
hebben zulke veranderingen (het afsluiten van de zeearmen) geleid tot het
verdwijnen van broedplaatsen, maar ook tot het ontstaan van nieuwe broedplaatsen.Omdebroedgebiedenvandesternsindetoekomsttebeschermen,
iseengoed beheersbeleidvanhetgrootste belang.Vooral inhetDeltagebied,
waar als gevolg van het afsluiten van de zeearmen een snelle successie van
de vegetatie plaatsvindt, zullen anders veel broedgebieden voor sterns verdwijnen.
In de overwinteringsgebieden langs de Afrikaanse kust worden aanzienlijke
aantallensternsgevangenofgeschoten. Het isechterniet bekend inhoeverre
ditdoorwerkt opdeaantallen inNederland.
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SUMMARY

This report has been written by the DLO Institute for Forestry and Nature
Research (IBN-DLO), Arnhem, by order of the 'Dienst Getijdewateren' of
'Rijkswaterstaat' Middelburg. Itcontains an ecological profile ofthe Common
Tern Sferna hirundo. The Common Tern has been selected as an indicator
species of the state of the coastalwaters and estuarine areas inThe Netherlands, especially the Wadden Sea area inthe north and the Delta area in the
south-west ofthecountry.ThisreportcomparesthestateoftheCommonTern
at the present time with its state in 1930. Furthermore it describes the
autecology of the species and the effects of human interference upon the
population.
The status of the Common Tern along the Dutch coastal areas in the 20th
century
Atthe beginning ofthe20thcenturytheCommonTernwasfound in relatively
large numbers along the Dutch coastal areas (over 30 000 breeding pairs).
During the period 1905-1910the species decreased greatly to about 10 000
pairs in 1909 as a result of egging and shooting of adult terns for the
manufacture of lady's hats.After this period there was a gradual increase in
the population size, partly as a result ofthe protection of the species by law.
The increase lasted untilWorldWar II, with morethan 46000 breeding pairs
in 1937. During the war period the species decreased to about 17200 pairs
in 1945, asa result of shooting of adult terns, egging and other disturbances
during the German occupation. After World War II the population increased
with peaks of more than 30 000 pairs. At the end of the 1950s numbers
dropped markedly and the number of breeding pairs had declined to about
5000 in 1965.This decreasewasa result ofthe pollution ofthe Dutch coastal
areas by organochlorine pesticides. Since then the population size has gradually increased upto about 10 000 pairs inthe lasttwenty years. However,
the relatively largenumbersfound inthe period previousto the pollution with
organochorines have never been reached. In 1990 the Dutch coastal area
contained almost 12000 breeding pairs.
When compairingthe situation of 1930withthe 1990 status ofthe species, it
can be seenthat in both yearsthe majority of the breeding population of the
Common Tern in The Netherlands was present in the Delta area and the
Wadden Sea area. The main breeding populations in the 1930s were the
coloniesat DeBeerandthe Scheelhoek inthe DeltaareaandatGriendinthe
Dutch Wadden Sea. In 1990 the main colonies were the colonies at Griend
and in the Workumerwaard in the Usselmeer area. The main populations in
1990represented lessofthetotal Dutchcoastal populationthanwasthecase
in 1930, indicatingthat the present population hasa moredispersed pattern.
In 1930 there were 26 000 breeding pairs found along the Dutch coast, and
thisdecreasedto lessthan50%ofthat number in 1990. It issuggested better
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to take 1937 rather than 1930 as a reference; in 1937 the Dutch population
contained more than 46000 pairs.
Factorsinfluencing thefledging success
Non-human factors. The fledging success (the number of young able to fly
per nest) of the Common Tern variesfrom year to year. Fledging success is
partly influenced bythefeeding conditions.TheCommonTernspecialises on
justafewfooditems,andsoishighlyvulnerabletochangesinfoodavailability.
Furthermore the size of the fishfedtothe chicks isdependent onthe age of
the chicks. The availability of the food is highly dependent on the tidal cycle
and weather conditions. Strong wind, heavy rain and fog can negatively
influence theforaging of theterns because they are highly dependent on the
birds'sightduringforaging.
A period of low temperature can cause mortality of chicks because they
become chilled. In large sandy areas sand storms can cause high mortality.
Asaconsequence offlooding manyeggsandchicks canflushaway. Insome
areas (especially inthose areaswhere ground predators or Herring Gulls are
present) prédation can strongly reduce fledging success. Diseases and the
desertion of nests by the parents are of less importance to the fledging
success.
Humanfactors. Pollution,disturbance and intensivefishingby mancan have
astrong impact onthefledgingsuccess ofthe CommonTern.Changes inthe
traditional nestingareasandthecatchingandshootingofternsinwinter areas
canalso reduce numbers.
Pollution. TheCommonTern isaverysensitive species as regardspollution.
At the beginning of the 1960s numbers on the Dutch coast were strongly
reduced, because of the pollution of the coastal waters by organochlorine
pesticides. Hatchlings,fledging chicks,andalso migrating birdswereespecially sensitiveto pollution.At present the main pollution inThe Netherlands is
caused by PCBs and heavy metals in the marine environment. Present
pollution levels in Common Terns or in the eggs of the species in The
Netherlands are hardly known. However it seemsthat there is no danger to
the species nowadays.
Duringthelastdecadestheeutrofication ofthecoastalareasoftheNorthSea
and estuaries has increased. Eutrofication can cause reduced sight for the
foraging terns. It is not clear whether eutrophication of the coastal and
estuarine waters has a positive influence on the species, because there is
more food available, which also contains more energy, or has a negative
influence as a result of a diminished fishing success of the terns caused by
the reduced sight.
Humandisturbance. At present humandisturbance is probably ofless importance to the species than before. Inthe past many cases are known of terns
beingdriven awayfrom their original breeding areas,for example asa result
of increased beachrecreation.Becauseat present mostbreedingareasofthe
Common Tern are situated in protected areas, human disturbance seems
unimportant.
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Fishery. Food availability strongly influences the fledging success of the
species. The Common Tern depends on just a few fish species for food
(especially fish with a relatively high energy content) and furthermore on
certain length classes, so commercial fishing of certain species can reduce
the available food. Because most other factors (except maybe the food
availabilityand catchingofternsbythelocalpeople intheAfricanwinter areas
and factors influencing mortality during migration) nowadays seem of less
importancetothe Dutchbreeding population oftheCommonTernthaninthe
past,commercialfishingseemstobeofgreat importance.Thepresenteddata
ofthe abundance of severalfishstocksall relateto relatively large partsof the
NorthSea,whileterns aredependent onthelocalfood situation. Furthermore
Common Terns depend on fish present in the upper water layer. Relatively
little isknown about thevertical distribution ofthe fish.
Changes inthe traditional nesting areas. Changes inthe nesting areas can
be of the utmost importance to the species. In the past many examples are
knownofhumaninterference(forexamplethebuildingofhouses,roads,dikes
anddams,reclamation,industrialisationandre-allotment) intraditional nesting
areas causing the terns to leave. Especially in the Delta area such changes
(the closing of the sea branches) led to the loss of some traditional nesting
areas, but some new nesting areas were also created in this way. Good
management isof great importance inorder to protect the breeding areas of
the terns inThe Netherlands.
Many breeding habitatswillespecially belost inthe Deltaarea,where closing
ofthe seabranches ledto arapid succession ofthevegetation,without good
management.
Catching of terns. At present the catching and shooting of terns is of little
importancetothespeciesinTheNetherlands. Butinthewinteringareasalong
theAfricancoast large numbersofternsarecaughtorshot.Theimpactofthis
catchingandshooting onthespecies is notknown.
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BIJLAGE 1. AANTALSVERLOOP VISDIEF (BIJDRAGE SOVON).

Inleiding
Het DLO-Instituutvoor Bos-enNatuuronderzoek (IBN-DLO) heeft SOVONde
opdracht verleend tot het samenstellen van een overzicht van de aantallen
broedparenvandevisdief per kolonie inNederland (Waddengebied,Deltagebied en IJsselmeer) voor dejaren 1930tot en met heden. Door medewerkers
van de afdeling Monitoring (Henk Wessels archiefonderzoek, Norbert Kwint
archiefonderzoek enverslaglegging) isdeze opdracht ter hand genomen.
Indeze bijlage wordt aandacht besteed aan de werkwijze ende volledigheid
van het materiaal. Achterin de bijlage is een overzicht te vinden met alle
gebruikte archieven enbronnen.
Opdracht
Ten behoevevaneen modelleringvande populatiedynamiek vandevisdief is
door de Dienst Getijdewateren (DGW) aanhetIBN-DLOde opdracht verleend
eenecoprofielvandevisdief optestellen.SOVON isdoor het IBN-DLO hierbij
betrokken om gegevens over de aantallen broedparen van deze soort vanaf
1900teverzamelen.Denadruk ligt op hetWaddengebied enhet Deltagebied.
SOVON heeft hiervoor archiefonderzoek gepleegd. De resultaten van dit
onderzoek worden verwoord in eenafzonderlijk hoofdstuk in bovengenoemd
ecoprofiel.
Werkwijze
Gebied. Indepublikatiegenoemde naamvanhetgebiedwaardekoloniezich
bevindt. De ligging van de kolonie was vrijwel altijd duidelijk omschreven of
aangeduid. In een aantal gevallen werden in verschillende bronnen andere
namen gebruikt voor dezelfde kolonie. Middels vergelijking van overeenkomendejarenkonditvaakherleidworden,zodatvanbepaalde kolonieseenzo
lang mogelijke reeks ontstond. Bijtwijfel werden de verschillende namen van
de kolonies gehandhaafd. Met name op de Waddeneilanden werden nogal
eensverschillende namenvoor de kolonies gebruikt.
Regio. Devolgende regio's zijn aangehouden: Waddengebied, Deltagebied,
IJsselmeer (inclusief Afsluitdijk) en Holland (zie voor de begrenzing van de
regio's figuur5).
Jaar. Inventarisatie- ofteljaar. Wanneer eenaantalsopgave voor een periode
werd gedaan (bijvoorbeeld gemiddeld 100van 1930-1940), dan isvoor ieder
tussenliggend jaar het betreffende aantal (100) ingevoerd.
Reken-aantal. Hetabsoluteaantal parenwaarmee 'gerekend'wordt. Besloten
werd zoveel mogelijk ook aantalsaanduidingen om te zetten in concrete
aantallen. Bij intervallen werd het rekenkundige gemiddelde als aantal geno-
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men:bijvoorbeeld50-100werd75paren,600-700werd650paren.Indediverse
bronnenwerddaarnaast geregeld gebruikgemaakt vanaanduidingen alsvele,
talrijk,minderdanvorigjaar,kleinekolonieendergelijke.Getracht isvoordeze
aanduidingen een aantal te bepalen. Hierbij is zoveel mogelijk gekeken naar
de 'omringende' jaren of de dichtstbijzijnde jaren. Een kleine kolonie of een
klein aantal leverde hierdoor meestal5-10 paren op.Wanneer er geen enkele
referentie aanwezig was met betrekking tot het aantal broedparen, is een
reken-aantal achterwege gelaten.
Dubbeltellingen. Het kwam geregeld voor dat in diverse bronnen voor een
kolonie verschillende aantalsopgaven werden gedaan. Per kolonie is zoveel
mogelijk dezelfde bronaangehouden. Daarnaastwerd getracht inte schatten
in hoeverre de diverse bronnen betrouwbaar waren. In het algemeen kregen
exacte opgaven de voorkeur bovenvage. Het aangehouden aantal isdus de
meest exacte, betrouwbaar ogende,liefst meerjarig voorkomende bron.
Visdief/noordse stern. Aantalsopgavenvangemengde kolonies kwamen nauwelijks voor. Bij het 'uit elkaar halen' van de aantallen van de afzonderlijke
soorten is vooral gekeken naar de jarenwaarvoor de aantallen van de beide
soortenwel exact bekend waren
Degevolgdewerkwijze wordt hier kort uiteengezet:
* Er is begonnen met het bij SOVON aanwezige materiaal. Dit was het best
directtoegankelijk. Eenbelangrijkdeelvan hetSBB/NWA-archief was reedsin
het Oude-Tijdreeksenproject verwerkt.
* BijhetIBN-DLO(Leersum)enStaatsbosbeheer (SBB) (NWA-archief) werden
de soortarchieven vandevisdief doorgenomen.
* UiteenuitdraaivanhetDGW-archiefwerdeenselectiegemaaktvanrelevante
bronnen.
Degegevenszijnalsvolgt verwerkt:
In eerste instantie iszoveel mogelijk gewerkt met een papieren archief. Hiervoor iseenformulier gemaakt (fig. 1.1). Hetvoordeel vanhet gebruik vaneen
papieren archief isdat men gemakkelijk voor de kolonies eenoverzicht heeft
(welke kolonies, welke jaren,welke bronnen). Dit maakt het eenvoudiger om
verschillende bronnen enarchieven samentevoegen (avifauna's, rapporten,
oude-tijdreeksenarchief). Met name deverschillende streekavifauna's zijn op
papier uitgewerkt.
De gebruikte rapporten met betrekking tot het Deltagebied bevatten vaak al
meerjarige overzichten. Daarnaast werden de Rijkswaterstaat-rapporten van
P.L.Meininger (vanaf 1979)geacht (nagenoeg)volledigtezijn.Voordezejaren
(1979-1990) hoefden de verschillende bronnen of archieven niet bij elkaar te
wordengevoegd.
Na het invoeren van de gepubliceerde aantallen is een inter- en extrapolatieslaguitgevoerd (innauwe samenwerking met DGWen IBN-DLO).Eriszoveel
mogelijk getracht bestaande gatenoptevullen.Erwerdvooral gekeken naar
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dedichtstbijzijndejarenwaarvanwelgegevensvoorhandenwaren.Daarnaast
werd rekening gehouden metdetrendvandevoorafgaande endedaaropvolgendejaren.Bijhetontbrekenvangegevensvaneenjaarwerdhet gemiddelde
vande aantallenvande omliggende jaren genomen. Bij devisdief was vooral
hetgroteaantal kolonies eenprobleem (> > 400).Beslotenwerdalleengaten
(vooral 1-5 jaren) inlangere reeksen (> > 10jaar) vande grotere kolonies op
tevullen. Uit dejaren 1900-1920 waren slechts enkele opgaven beschikbaar,
zodat deze aantallen geacht worden minder betrouwbaar te zijn (zie voor
Deltagebied).
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Figuur 1.1. Archief-formulier.

Resultaten

tabel 1.1. gebiedsnamen visdief.
Almere-Haven
Ameland,1
Ameland,2
Ameland,3
Ameland, Oerd
Ameland, Vogelpolte
Amstelmeer
Amsterdam
AmsterdamseBos
Andijk
Ankeveense Plassen
Arkemheen
Arkemheen-Noord
Arkemheen-Zuid
AXELSE KREEK
Bakkerom
Balgzand
Ballumerblinkert, Ameland
Bariagenpolder
BATH (GRENS)
BATH VOORMALIG SCHOR

BATH'S SPUIKAN. BRUG-BRUG
Bergumermeer
BERNISSE
Biesbosch
BIESBOSCH
Bij Medemblik
Binnemiedepolder
BINNENSCHELDE
BlocqvanKuffeler
Boschplaat
Boschplaat (1+2 duintjes)
Boschplaat (tw.duintjes)
Boschplaat(vaste duinen
Boschplaat(vaste duinen)
BRAAKMAN
Brede Water
BRUINTJES KREEK
Buitenduintje NZ-strand
BUITENVEST HULST
Buitenweeren
CAISSON

CANISVLIETKREEK
CAUWERS INL.EN KARREVELD
CAUWERS INLAAG
CentrumZF1
CLARAPOLDER
De Beer
DE BEER
De Bol
De Dode Hond
De Geul
DeNek
DE PUNTENDEKIL
DEESCHE WATERGANG
Delfzijl, al. fab.
Den Oever (bij O.land)
Dijkmanshuizen
DIJKWATER
Dollard
DUINGEBIED
DWARS INDEWEG
Eempolder
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Eems-Do1lard
Eemshaven
Eil.DeKrooneend, Veluwm
EIL.SR-KANAAL THOLEN
Eiland Abbert, Dr-meer
EilandDeKluut, Vel.m.
EilandDeZwaan, Vossem.
Eiland Eekt, Dr-meer
Eiland Hooft, IJmeer
Eiland Oostv.plassen
Eiland Reve, Dr-meer
Eiland Zw. Meer
EILANDEN MIDDELPLAAT
Eilandje Almere-Haven
Emmapolder

Engelsmanplaat
Espel(NOP)
EUROPOORT
FLAAUWERS WEEVERS INLAAG
Flevoland
Fluessen
Foxholstermeer
Fr. b'dijks (zw. h-tern)
Fr.+ Gr. Waddenkust
Friesland, buitendijks
GEULE
GOESE POLDER
Gooimeer bij Huizen
GOUDPLAAT
GREVELINGEN
GREVELINGENDAH
Griend
Groene Strand
GROOT EILAND
Groote Braak
GROTEGATOOSTBURG
GROTEGATSINT KRUIS
Grote lupoider, A'dam
Grote Leijen, Ameland
GROTE PUTTING
Haerst
Harctersluis
Harderwijk (Flevo)
HARINGVLIET
HARINGVLIET EXCL.SCHEELH.
HARINGVRETER
Harlinger Vaar
Hasselt
Haven Amsterdam
Haven Delfzijl
HEERENPOLDER
HELLEGATSPLATEN
HELLEGATSPLEIN
HELLEGATSPOLDER
Het Oerd
Hindeloopen

HOLLANDS DIEP
HOMPELVOET
Hon. Ameland
Hondshalstermeer
HOOGE PLATEN
Hoogkerk
Hornhuizen
Houtribhoogte, Lelystad
IJSBAAN WESTKAPELLE
INDUSTRIETERR.MOERDIJK
Industrieterrein Delfzijl

INLAAG 'SGRAVENHOEK
INLAAG ANNA FRISOPOLDER
INLAAG ELLEWOUTSDIJK
INLAAG HAVENKANAAL
INLAAG THOORNPOLDER
INLAAG WESTNOL
INLAGEN NOORD BEVELAND
INLAGEN SCHOUWEN
Jouswierpolder
Julianapolder
KALOOT
KATSE PLAAT
Kattenwaard(NOP)
KEIHOOGTE
Keteldam-zuid
KLEINE KABBELAARSBANK
KLEINE PRINSESSEPLAAT
KLEINE STAMPERSPLAAT
Kleine Wielen
KLEIWINPLASSEN WILLEMSTAD
Klievertocht, Wier.
Kooipollen, Ameland
KOUDEKERKSE INLAAG
Kraggenburg
KRAMMERSE SLIKKEN
KREEK BOMMEREDE
KREEKRAK
KREEKRAK NOORD
KREEKRAK NOORDOOST
KREEKRAK NOORDWEST
KREEKRAKZWEG-GRENS
KREEKRAK ZUID
KREEKRAK ZUID BATH-GRENS
KREEKRAK ZUID BRUG-GRENS
KREEKRAK ZUID SCHOR BATH
Krim
Krim, Texel
Kroonpolders
Kuinre
Kwade Hoek
KWADE HOEK
KWISTENBURG
LANDTONG ROZENBURG
LANDTONG TERNEUZEN
LANGE WATER
Langesloot, Ameland
Lauwerpolder
Lauwersmeer
LEENDERT ABRAHAMPOLDER
Leeuwenborg, Groningen
Lelystad-Haven
Lemmer
Lemsterhop
Lindevallei
Linthorst Homanpolder
MAASVLAKTE
MAIRE OOSTERLAND
Makkummerwaard
MARKANJE
Marken
MARKIEZAAT
Markkummerwaard
Meeuwenduinen
MIDDELPLATEN
Middenmeer
Midsland
Mokkebank

MOLENKREEK
MOLENPLAAT MARKIEZAAT
MOLENPLAAT OOSTERSCHELDE
MOLENSCHOR
MOSSELBANKENDOW
Muiderberg
Muiderstrand
NATERSKREEK ZONNEM.
NEELTJE JANS
Negenboerenpolder
Nes, Ameland
NIEUW NEUZENII
Nieuwe Haven
Nieuwe Haven (D. Helder)
NIEUWE WATER
Nieuwe Waterweg
Nieuwlandsrijdduinen
NOvan Lelystad
NO-Wieringermeer
NoordvanCreil(NOP)
Noorderleegh
Noorderpolder
NOORDLAND
NOORDPLAAT
Noordpolder
N0ORDSL0E
Noordvaarder
NOORDWEST VLAANDEREN
Noordzeestrand
NOP
NW INL.OESTERPUT
NW-NOP
0vanAmstelmeer
Oerderplassen
Oerduinenenkwelder
OESTERDAM
OostvanNijemirdum
OostvanOudendijk
OOST ZEEUWSVL.BiNNENDIJKS
Oost-Wieringermeer
Oostelijk Flevoland

Oostermeent, Huizen
OOSTERSCHENGE
Oostvaardersdijk
OOSTVOORNSE MEER

OPGESPOTEN TERREIN AXEL
Opspuitterrein KI. Ulsda
Ossekamperweg
Oude Venen
Oudemirdum
O'idendijk
OUWERKERKSE INLAAG
OZO-Wieringermeer
Paterswoldsemeer
Petten
Petten, Texel
PHILIPSDAM
PL.V.O.T.-BOUWPUT
PLAATVANDEVLIET
PLUIMPOT
Polder Grootslag
Polder IJdoorn
Polder Mastenbroek
Polder Terschelling
Polder Zeevang
Praamweg
PRINSESSEPLAAT
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PUNTVANGOEREE
PuntvanReide
QUARLESHAVEN SLOEGEBIED
R.oog+R.plaat
RAMMEGORS
RAMMEKENSHOEK
RESTANT SLOEKREEK OPGESP.
Richel
Robbenoord
Robbenoordbos
RotterdamseHoek (NOP)
Rottumeroog
R&ttumerplaat
RUMOIRTSCHORREN
Kyptsjerkerpolder
SAEFTINGHE
SCHAKERLOOPOLDER
Schardam
Scheelhoek
SCHEELHOEK
SCHELDE RIJNKANAAL
SCHELDE RIJNKANAAL O.VOSS
SCHELPHOEK
Schiermonnikoog
SCHOR HOOGEW.POLDER WEST
SCHOR HOOGEW.POLDERZO
SCHOR NOÖRDKÜST
SCHOR SINT ANNALAND
SCHOR ZUIDKUST
Schorren
SCHORREN SINT ANNALAND
SCHORRENVANDEHEEN
Schorum. Ameland
SCHOTSMAN
SCHOUWEN
SINT JANSSTEEN
SLIJKPLAAT
SLIK VOOR DIJKWATER
SLIKKENVANBOMMENEDE
SLIKKENVANBOMMEREDE
SLIKKENVANDEHEEN OOST
SLIKKENVANDEHEEN WEST
SLIKKEN VANDINTELOORD
SLIKKENVANFLAKKEE NOORD
SLIKKEN VANFLAKKEE ZANDD
SLIKKENVANFLAKKEE ZUIP
SLOEKREEK
SLOEKREEK EN OPGESP.TERR.

Sloterdijk
Slufter
Sluitgat
Sluitgat-Zuid
Sluitgatbos
SLUIZEN TERNEUZEN
Sneekermeer
SOELEKERPLAAT
SOFIA HAVEN
SPUIKANAAL TERNEUZEN
SPUIKOM TERNEUZEN
SPUIKON VIANE
SPUITKOP
St-Jansklooster
Staart
STAMPERSPLAAT
STAMPERSPLAAT ENKL.STAMP
Stichtse Brug
STINKGAT

Stortgrond, Lelystad
Stortgrond, Swifterbant
Stortgronden,div.
Stortgronden, sectieK
Strand Roggebot-Elburg
STRIJDERSGAT
SUZANNA INLAAG
SUZANNA INLAAG ENKARREV.
Terkaplesterpoele
Terschelling
Texel
Texel, div. kl. kol.
Texel, Oosterend
THEOOORUS POLDER
Tjanine
Trafoterr.bijWilderv.k.
Tussen Lemster-Urk
Twiskepolder
Tzummarum
Uitdam
Uitgeestermeer
Urk
Urkerbos
Urkerwaard
Varkensland
Veenhuizerstukken
VEERMANSPLAAT
VEERSE MEER
VENTJAGERSPLATEN
VIANEN
VLIEGVELDKREEK
VIiehors
Vlieland
Vloeivelden Blekslage
VIoeivelden CSM
Vloeivelden Suikerunie
Vloeivelden TerApel
Vogeleiland Zw. Meer
VogelpolleenWestergrie
Voorne Putten
Voorsterbos
Vossenwaard
Wad, Ameland
Waddendijk, Ameland
WaddenkustNH
WANTESKUUP
WATERHOEF
Waterland
Waterplak, Tersch.
Weerribben
WERKEIU N D NOORDLAND
WERKEILAND OESTERDAM
WERKEILAND PHILIPSDAM
WERKEILAND ROGGENPLAAT
WERKEILANDEN OOSTERSCHELD
WestvanKnollendam
WestelijkZF1
WESTENSCHOUWENSE INLAAG
WESTPLAAT/SLUFTER
Westpolder
WESTSLUIS TERNEUZEN
Wieden
Wieringermeer
Wieringermeer bij0'does
Wijdenes
Wijk bij Tripscompagnie
Wolddelen, Haren
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Workumerwaard
Woudbloem
YERSEKE MOER
Z-Wieringermeer
Zanddepot
ZANDDEPOT HOEK
ZANDDEPOT NIEUW VOSSEMEER
ZANDDEPOT STELLENDAM
Zanddepot,div
Zanddepot, div flevo
Zanddepot, sectieL
Zandgat Trimunt
Zandopspuiting Kamperhoek
Zandopspuiting, Lelystad
Zandopspuiting, sectieA
ZEEUWSEPUT
Zeewolde
Zeewolderhoek
ZOvanAmstelmeer
Z0-W1eringermeer
ZuidvanBallum, Ameland
Zuid Wieringermeer
Zuidelijke Meerdijk (ZF1)
ZUIDGORS BAARLAND
ZUIDHOEK INLAAG
Zuidlaardermeer
Zurich
ZW-Wieringermeer
ZWARTE SLUIS
ZWARTEGATSE KREEK
ZWARTENHOEK
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tabel 1.2. totaal aantal parenvisdief per jaar (1900-1990).
,U T

'900
'901
'902
»903
'904
'905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
193«
1939
1940
1941
1942
1943
1944

.varier'
SeDieo

Dena
geOiec

ussei'-'ee:

20400
20400
20400
20400
20400
20400
15400
10200
5040
40
2450
2440
2440
2440
3440
2406
3500
3450
4900
3650
3400
2915
2100
2200
2800
3400
7289
6280
5610
7730
8100
7700
7600
7602
8400
199S0
15338
20300
15300
19050
10405
2350
3200
2345
3300

'0000
'OOOO
10000
10000
10000
10000
10000
lOOOO
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
12560
15050
17550
20050
21050
17560
20515
23010
23010
23130
23024
23000
26000
23000
25550
13087
10941
11268
10139
9136

ü
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Monade

T'^'.aa

gefieo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
45
605
500
380
505
361
459
510
458
434
400
534
611
690
462

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
0
0
0
100
0
0
0
tb
15
5
500
714
502
500

30400
30400
3040T
30400
30400
30400
25400
20200
15040
10040
12450
12440
12440
12440
13440
12406
13500
13450
14900
13650
13400
12915
12100
12200
12800
15960
22339
23830
25660
28788
26105
28820
31110
30992
32135
43335
38797
46810
38773
45049
23897
14325
15793
13676
13398

1945
1946
'.947
'•948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

8300
'5170
•7410
15956
19003
17910
21865
19660
25265
30100
6788
5800
9707
4889
4190
3845
2822
3878
2998
3101
2996
3335
2231
2082
2178
2439
2932
2618
2170
2765
3184
3133
2861
3998

8201
1115'
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Figuur 1.2. Aantalvisdievenkolonies perjaar(1900-1990).
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Van de hieronder vermelde tabellen en figuren zijn alleen de titels gepresenteerd. De bijbehorende afbeeldingen worden in het ecoprofiel gepresenteerd
(fig. 6-10). Deafbeeldingen zijn inclusief de geïnterpreteerde aantallen.

Figuur 1.3. Aantalsverloop visdief (1900-1990) Nederland, kustgebied (figuur
6 hoofdtekst).
Figuur 1.4. Aantalsverloop visdief (1900-1990)Deltagebied (figuur 7 hoofdtekst).
Figuur 1.5. Aantalsverloop visdief (1900-1990) Waddengebied (figuur 8hoofdtekst).
Figuur 1.6. Aantalsverloop visdief (1900-1990) IJsselmeer (figuur 9 hoofdtekst).
Figuur 1.7. Aantalsverloop visdief (1900-1990) Holland (figuur 10hoofdtekst).

Volledigheid
Deze toelichting heeft vooral betrekking op de gepubliceerde aantallen. In
eerste instantie is geen rekening gehouden met de interpolatie. Wanneer
belangrijke gaten via een interpolatie konden worden opgevuld, is hiervan
gewaggemaakt.Tenslottewordt het beeld dat nu isontstaan, kort toegelicht.
* Voor devisdief zijnalle kolonies uit het gehele onderzoekgebied meegenomen. Denadruk ligt op hetWadden-enDeltagebied.
* Erzijnenkele aantallen bekend uitde 18een 19eeeuw. Het aantalsverloop
voor Nederland als geheel in de 20e eeuw komt uit de grafiek redelijk naar
voren. Inhetalgemeen geldtdatvooralvandegrotere kolonies (> 100paren)
uit veeljaren (vaak niet aaneengesloten) tellingen van het aantal broedparen
bekendzijn.Uitdeperiode1900-1930zijnslechtsaantallenvanenkelekolonies
gepubliceerd.Hetpopulatieniveau (metnamevan1900-1910)ligtvermoedelijk
hogerdanindefiguur isaangegeven.Degrotelijndieuitdegrafieknaarvoren
komt,lijkt redelijktekloppen.Deenormeafnamerond 1910isbijvoorbeeldwel
reëel. Met name uit het Waddengebied zijn verhalen bekend van decimering
vanbijvoorbeeld dekolonieop Griendtenbehoevevandedameshoedenmode.InhetDeltagebiedlijktdezeafnamemindersterktezijngeweest.Depieken
endalen inde periode 1930-1955zijnreëel.
Van jaar op jaar kunnen op veel plaatsen kleine (vaak incidenteel) kolonies
aanwezigzijn Degegevensvandezekolonieszijnzeker nietcompleet. Vooral
ten behoeve van de publikaties van Braaksma (1958) en Osieck (1972) is
gezocht naar zoveel mogelijk kolonies. Uit de jaren voorafgaand aan deze
publikatiejaren is dan ook veel bekend geworden. Van tussenliggende jaren
enjaren nadeze publikaties isminder bekend.Over hetalgemeen isduidelijk
dat het aantal kolonies (waarvan gegevens voorhanden zijn) vanaf 1920

108

E.W.M. Stienen &A. Brenninkmeijer
toeneemt.Vanafhetbeginvandejarenzestigblijft hetaantalkoloniesconstant.
Na 1985 is een sterke toename van het aantal kolonies vastgesteld. Het
BijzondereSoortenProject (broedvogels)vanSOVONgingindatjaarvanstart,
waarbij aandekolonievogels meeraandachtwordt besteeddanvoorheen.De
aantallenvandejaren hieraanvoorafgaand zijnvoor eengroot deel opgediept
uitdelokaletijdschriften enrapporten.Echter, degenoemdetoenamevanhet
aantal kolonieswaarvangegevens bekendgewordenzijn,doetvermoedendat
er nog meer gegevens moeten zijn.
Interpolatie maakt het beeld voor de eerste helft van deze eeuw completer.
Echter, met name uit het Deltagebied ontbreken aantallen van veel kolonies
(1900-1910).Detoenamevan1920-1940zougeleidelijker kunnenzijngeweest.
Grote verschillen tussen opeenvolgende jaren zijn waarschijnlijk niet reëel,
maar kondendoor interpolatie nietworden opgevuld.Dekortdurende afname
inde oorlogsjaren blijft bestaanna interpolatie.Verhalen overeierroof indeze
periode maken deze trend betrouwbaar. De stagnerende afname rond de
tweedehelftvandejarenvijftigkaneengevolgzijnvanhetartikelvanBraaksma
(1958), waarbij de gegevens van een zeer groot aantal kolonies werden
verzameld. De toename vanaf de tweede helft van de jaren zestig wordt
onderbroken door een kleine afname in 1984. Van dit jaar zijn van minder
kolonies gegevens bekend.Vooral vanaf 1987zijnvan eentoenemend aantal
kolonies gegevensvoorhanden. Delandelijke populatie neemt echter niettoe.

Bronnen
1. Archieven
*SOVON-archief:
(1) Separatenarchief: relevante informatie uit 60-70 landelijke en regionale
tijdschriften die min of meer compleet aanwezig zijn (plus 40-50 lokale en
regionale tijdschriften waarvan slechts enkele jaargangen in bezit zijn). De
tijdschriften hebbenvooral betrekking opde periode 1965-1992.
(2) Rapportenarchief: een groot aantal rapporten (ca. 250),die per provincie
of per soort zijngearchiveerd.
(3)Oude-tijdreeksenarchief: archieftenbehoevevanhet oude-tijdreeksenproject. Hiervoor werd onder meer het gehele SBB/NWA-archief te Driebergen
uitgespit op deaanwezigheid van broedvogelgegevens. Intotaal isthansvan
ca. 700 gebieden informatieverzameld.
(4)BSP-archief: gegevensuitBijzondereSoortenProject (broedvogels) (19851990).
*SBB/NWA-archief: soortenarchief te Driebergen.
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*IBN-DLO archief te Leersum: soortenarchief enten dele gemeenten-archief
(bijvoorbeeld Terschelling).
*Rijkswaterstaat-DGW archief: met behulp vanenkele selecties werd een lijst
geproduceerd van mogelijk relevante bronnen. Het grootste deel hiervan had
betrekking op het Deltagebied.
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Tabel 1.Verspreiding, aantallen en trend van de Visdief in Europa (Muselet 1982,Thomas 1982,
Evans 1984, Cramp 1985, Fasola 1986, Bruderer & Schmid 1988, Viksne 1989, De Vries 1990,
Hilden 1990, ll'icev &Zubakin 1990,Tomialojc 1990, Lloyd et al. 1991;Oostzee en België is een
schatting van P.L Meininger).

Land

Noordwest-Europa:
Noorwegen
Zweden
Finland
Oostzee
Estland
Letland
Litouwen
Polen
Denemarken
Oost Duitsland
West Duitsland
Engeland
Ierland
Nederland
België
Frankrijk
Portugal
Midden-Europa:
Tjechoslowakije
Oostenrijk
Hongarije
Zwitserland
Wit-Rusland
Middellandse Zee/Zwarte Zee:
Spanje
Italië
Joegoslavië
Griekenland
Roemenië
Oekraïne, Zwarte Zee

Aantal
broedparen

13000
22000
5000
> 1000?
5000
1500-2000
4000
600-900
2600
> 8000
12900
4000
> 10000
800-900
4000

Jaar

1970

Trend

0?

1973-1977
1980-1984
ca.1985
1980-1989
1988
1985-1987
1985-1987
1978

?
0

+
-

+
0

-

+
.
-

?
170
> 200
220
18000

1980
jaren 1970
1987
jaren 1970

2500-3000
4600-4800
100-1000
1100
100-200
25000-30000

1983-1984
.
ca.1980
jaren 1970

-

0

?

0

?
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Tabel 2.Vergelijking van de legselgrootte op verschillende plaatsen in 1976-1991.
Locatie1

Jaar
1

2

1976

2,68

1977

1,50

3

4

5

6

7

8

2,46

1978
1979

2,1

2,00
2,37

1980
1981

2,9

1982

2,6

1983

2,90

2,5

1984

2,8

1985

2,05

2,9

1986

2,6

1987

2,6

2,67

1988

2,46

2,30

2,24

1989
1990
1991
1

2,4

1 = Griend, Nederland (Griendverslagen), 2 = Log Creek, New Yersey USA (Burger &
Gochfeld 1991), 3 = Egg, New Yersey USA (Burger & Gochfeld 1991), 4 = Philipsdam,
Nederland (Geelhoed 1988), 5 = Noordland, Nederland (Geelhoed 1988), 6 = Markiezaat,
Nederland (Geelhoed 1988), 7 = Roggenplaat, Nederland (Geelhoed 1988), 8 = Minsener
Oldeoog, Duitsland (Becker 1991).
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Tabel 3. Vergelijking van het broedsucces (aantal vliegvlugge jongen per nest) in 1980-1991 op
verschillende plaatsen. Dewaarden inEngeland zijngemiddelden van enkele kolonies enbehoevendus niet dewerkelijkeveranderingen indeverschillende jarenweerte geven.Getallentussen
haakjes geven hetaantal koloniesaan.

Locatie1

Jaar

1980

1,5

1,04

1981

0,2

0,65

0

0,46

1

0,33

1982

0,47

0,17

1,1

0,96

0,09

0,71

0,0

0,1

1,5

0,0

0,2

0.08

0,6

0,7

1983

1

0,94

1984

0,71

1985

0,1

1986

0,55

1,6

0,62(4)

0,69(4)

1987

0,21

0,03

1,16(3)

0,59(4)

1988

0,54

1,04(3)

0,30(3)

1989

0,35

0,99(2)

0,38(3)

1990

0,25

0,13(5)

0,69(7)

1991

0,13

Gem.

0,35

0,21

0,58

0,76

0,68

0,69

0,79

0,53

1 = Griend, Nederland (Griendverslagen), 2 = Engelsmanplaat, Nederland (Veen & Faber
1989), 3 = Augustgroden, Duitsland (Becker 1991), 4 = Minsener Oldeoog, Duitsland
(Becker 1991), 5 = Obes Thoro, New Yersey, USA (Erwin & Smith 1985), 6 = noord
Mentomkin, Virginia-Maryland, USA (Erwin & Smith 1985), 7 = Zuidoost-Engeland (Walsh
et al. 1991), 8 = Oost-Engeland (Walsh et al. 1991).
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Tabel 4. Procentuele voedselsamenstelling (gebaseerd op prooiaantallen) vanvisdiefkuikens op
verschillende plaatsen inEuropa en inverschillendejaren.

Kolonie1

Voedseltype

Haring of sprot

1

2

52

65

Zandspiering
Platvis

7

Kreeftachtigen

32

6

Stekelbaars
Overig
1

9

29

3

4

5

6

48,2

63,3

7

39,0

17,6

5,4

13,5

23,2

33,3

2,7

0,3

24,4

23,5

0,9

0

1,0

1,2

7,2

1,8

1,6

54,6

12,2

18,4

41

21,3

44,4

1 = Griend (Nederland), 1989-1990 (Stienen & Van Tienen 1991), 2 = Engelsmanplaat
(Nederland), 1975 (Mes & Schuckard 1976), 3 = Wangerooge (Duitsland), 1963 (Boecker
1967), 4 = Wangerooge (Duitsland), 1964 (Boecker 1967), 5 = Minsener Oldeoog
(Duitsland), 1985 (Frank 1992), 6 = Minsener Oldeeog (Duitsland), 1986 (Frank 1992),
7 = Zuid-Finland, 1968-1970 (Lemmetyinen 1976).
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Tabel 5. Gemiddelde mortaliteit (%) per leeftijdsklasse.

Gebieden1

Leeftijd
(jaren)
0-1
1-2
2-3

10,3

3-4

18,8

4-5

26,1

25

10,1

5-6

16,7

19,3

10

6-7

10,0

26,3

7,1

7-8

19,4

27,3

8-9

34,5

32,4

9-10

26,3

35,3

8,3

10-11

22,2

11-12

15,3

12-13

24,9

13-14

28,3

14-15

15,5

15-16

34,7

16-17

24,3

17-18

22,7

18-19

45,6

20-21

54,4

21-22

88,5

22-23

UK)

Gem.

19

17,2

25

13-21

7,5-11

8

M = West-Duitsland (Großkopf 1964), 2 = Cape Cod, USA (Austin 1949), 3 = Cape Cod,
USA (Austin & Austin 1956), 4 = Cape Cod, USA (Nisbet 1978), 5 = Cape Cod, USA
(Nisbet 1978; gecorrigeerde waarde van Austin & Austin 1956), 6 = Great Gull Island,
USA (DiCostanzo 1980).
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Tabel 6.Berekening vandejaarlijkse immigratie vanvisdieven opGriend inde periode 1981-1991
opgrondvanveld-enliteratuurgegevens (Austin1949,Austin&Austin1956,Großkopf 1964,Nisbet
1978, Dicostanzo 1980).
Gemiddeld broedsucces
Overlevingskans van jongen

0,35
6-14,3%

0,35

Jaarlijkse rekrutering
Jaarlijkse populatiegroei
Jaarlijkse mortaliteit adulte vogels
Immigratie

0,7-1,6%

4,4%

38%

11%

11%

7,5-25%
16,9-35,3%

7,5-25%
14,1-31,6%

Tabel 7. Residugehalten (ppm versgewicht) in de lever van in 1965 dood in het Waddengebied
aangetroffenvisdieven (Koeman 1971).
Datum

Weefsel

Telodrin

Dieldrin

Endrin

DDE

DTE1

26/6/1969

lever

0,58

2,9

0,27

0,68

8,7

21/7/1965

lever

0,60

3,7

3,1

9,7

dieldrin toxiciteits equivalent (10 x telodrin + dieldrin).

Tabel 8. Gemiddelde gehalten (in ppm versgewicht) aan chloorkoolwaterstoffen in visdiefeieren
afkomstig uitde DuitseWaddenzee (Minsener Oldeoog), 1965-1986(Becker 1991).

1

Jaar

N

Telodrin

Dieldrin

Endrin

p,p'-DDE

Bron1

1965

14

0,08

0,70

0,54

0,54

1

1966

6

0,06

0,29

0,08

0,44

2

1968

8

0,58

0,07

0,32

3

1981

10

0.017

n.d.

0,106

4

1986

10

0,017

n.d.

0,118

5

1 = Koeman et al. (1967a), 2 = Blaszyk (1972), 3 = Becker et al. (1985a), 4 = Becker et
al. (1988); n.d. = niet meetbaar.
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Tabel 9. Gemeten gehalten (inppmversgewicht) aan enkele zware metalen en PCB's inde lever
enniervaneenadulteeneenjuvenielevisdiefdoodgevondenlangsdeWesterschelde(Eys1990).

Leeftijd

Lood
lever

Cadmium
lever

Cadmium
nier

Kwik
lever

Zink
lever

Koper
lever

PCB
lever

Adult

< 0,15

2,67

15,5

0,75

24,2

4,16

1,15

0,16

25,9

3,59

0,2

Juveniel

Tabel 10. Gemeten gehalten (in ppm versgewicht) aan enkele zware metalen en PCB's in
visdiefeieren (N = 9) afkomstig uithetWesterscheldegebied (Eys1990).
Cadmium1

Kwik

Zink

Koper

PCB

0,43

0,14-0,46

13,66-17,41

0,49-2,13

1,08-4,71

Cadmium is slechts in twee van de negen eieren aangetroffen.

Tabel 11. GemetengehaltenvanPCB-118(inppmversgewicht) ineierenvandevisdiefafkomstig
uithetDeltagebied (Dirksen&Boudewijn1990).
Plaats

PCB-118

N

Philipsdam

0,14-0,18

9

Saeftinghe

0,10-0,72
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f 10,88/31 P.F.M. Verdonschot, G. Schmidt, P.H.J, van Leeuwen & J.A. Schot,
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alsarcheologisch-geologisch element. 13p.f 3,88/41 J.L. Mulder (red.), Devos in het Noordhollands Duinreservaat. Deel 1:
Organisatie en samenvatting. 32 p.
88/42 J.L. Mulder, idem. Deel 2: Hetvoedsel vande vos. 78 p.
88/43 J.L. Mulder, idem. Deel 3: Devossenpopulatie. 129 p.
88/44 J.L. Mulder, idem. Deel 4: Defazantenpopulatie. 59 p.
88/45 J.L. Mulder &A.H.Swaan, idem. Deel 5: De wulpenpopulatie. 76 p.

De rapporten 41-45 worden niet losverkocht maar als serie van vijf voor
f25,-.
88/46 J.E. Winkelman, Methodologische aspecten vogelonderzoek SEPproefwindcentrale Oosterbierum (Fr.). Deel 1.145 p. f 19,50
88/48J.J.Smit, Het Eemlandende polder Arkemheenrond het beginvande
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RIN-rapport 92/16 Schouwse zilvermeeuwen nader bekeken: resultaten van
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