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Wel en Wee in de Zeevogelkolonie
Wouter Courtens, Marc Van de walle, Nicolas Vanermen, Hilbran Verstraete & Eric W.M. Stienen

Kolonie grote stern - Yves Adams / Vilda

Bij het horen van het woord ‘zeevogelkolonie’ wordt vaak gedacht aan steile kliffen vol
zwart-witte alkachtigen, naar guano geurende rotsen met Jan-van-genten en door de
wind voortgejaagde albatrossen op weg naar hun jong op een onherbergzaam eiland
in een stormachtige oceaan. De zeevogelkolonies in de Lage Landen bevinden zich
misschien op iets minder tot de verbeelding sprekende plekken, maar de vogels zijn
daarom niet minder interessant! Naast onderzoek op zee (waarover je alles kan lezen
in de Vogelnieuws-reeks ‘Zeevogel uit het sop gelicht’) doet het zeevogelteam van
het INBO ook flink wat onderzoek op het land in kolonies in België en het zuiden van

Nederland (Nederlandse Deltagebied). In deze nieuwe reeks belichten we de ecologie
van deze uiterst boeiende groep vogels. Het wordt een mix van eigen onderzoeksresultaten met af en toe een zijsprongetje naar een interessant aspect of weetje in een
meer internationale context of een streepje theorie. In deze eerste aflevering komen
de algemene ecologie en de toestand van de Belgische populaties aan bod. Gaandeweg zullen we dieper inzoomen op allerlei aspecten zoals broedsucces, voedselkeuze
of (trek)gedrag bij de verschillende soorten waarbij we ook geregeld even de grens
zullen oversteken.
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Wat maakt een vogel een zeevogel?
Een zeevogel is een ‘vogelsoort aangepast aan het leven in het mariene milieu’. Er
is geen éénduidige definitie en bijgevolg ook geen vaste afbakening van welke vogels nu precies ‘echte’ zeevogels zijn. Algemeen wordt gesteld dat de Sphenisciformes
(pinguins in de volksmond), Procellariiformes (buissnaveligen of stormvogelachtigen:
albatrossen, stormvogeltjes, pijlstormvogels etc.) en een aantal groepen binnen de
Pelicaniformes (pelikanen, fregatvogels, jan-van-genten en aalscholvers) en de Charadriiformes (sterns, meeuwen, jagers en alkachtigen) onder deze noemer vallen (Schreiber & Burger 2002). Hoewel er tussen de groepen grote verschillen zijn in levenswijze,
gedrag en fysiologie, kan dikwijls een sterk convergente evolutie worden vastgesteld
doordat ze alle aan dezelfde omstandigheden worden blootgesteld en op vergelijkbare voedselbronnen zijn aangewezen.

Zeevogels worden gekenmerkt door een hoge adulte overlevingskans waardoor ze erg
oud kunnen worden, pas op relatief late leeftijd beginnen te broeden en weinig jongen
per broedsel voortbrengen. Het zijn met andere woorden notoire K-strategen. Hiertegenover staan r-strategen zoals pimpelmezen Cyanistes caeruleus die kort leven en
jaarlijks meerdere broedsels met telkens een heleboel jongen kunnen hebben. Vaak
komen zeevogels alleen aan land om te broeden en brengen ze de rest van hun tijd
op zeeën en oceanen door. De meeste soorten voeden zich bijgevolg uitsluitend in
het mariene milieu (hoewel ook daarop uitzonderingen zijn). Sommige zijn gespecialiseerd in krill of slechts enkele soorten vissen, terwijl andere eerder generalisten
zijn. Veel zeevogels staan gekend om hun lange trektochten. Noordse sterns Sterna
paradisaea bijvoorbeeld, ondernemen de langste tochten van alle levende wezens (zie
hiervoor bijvoorbeeld Fijn et al. 2013). Al deze boeiende aspecten van het zeevogelleven worden later in deze Vogelnieuws-reeks uitgediept.

Wat is een kolonie en waarom er (niet) in te broeden?
Veel zeevogels komen maar in één bepaalde periode van het jaar aan land: tijdens de
broedperiode. De kolonie is dan ook de plek waar al het gedrag gerelateerd aan broeden (verdedigen van het territorium, baltsen, eieren leggen en kuikens grootbrengen)
zich afspeelt. Broedende zeevogels zijn wat men noemt ‘central place foragers’: ze
vliegen heen en weer tussen een centrale plek (de kolonie) en hun foerageergebied
(de zee), in foerageerafstand beperkt door de noodzaak om met voldoende regelmaat
voedsel naar hun kuikens te brengen.
Een zeevogelkolonie is ‘een groep zeevogels die dicht bij elkaar nestelt, een gemeenschappelijke communicatie erop nahoudt en buiten de nestlocatie voedsel zoekt’
(Coulson 2002). De afstand tussen de nesten varieert van enkele tientallen centimeters tot een paar meter, maar bedraagt bij sommigen soorten tot 100 m of meer (gekende voorbeelden zijn de grote albatrossen, maar dit is bijvoorbeeld ook het geval
bij kleine kokmeeuwen Croicocephalus philadelphia). De aantallen kunnen variëren
van enkele paren tot vele miljoenen (Jovani et al. 2016). Wereldwijd broedt ongeveer
13 % van alle vogelsoorten in kolonies, maar zeevogels spannen de kroon: maar liefst
95 % van alle zeevogels nestelt in een kolonie (Wittenberger & Hunt 1985).
Kolonie grote stern op het Sternenschiereiland te Zeebrugge - Yves Adams / Vilda
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Er bestaan verschillende theorieën over waarom zeevogels zo vaak in kolonies broeden (Coulson 2002). Eén van de oudste stelt dat ze het doen omdat er een tekort is
aan geschikte nestplaatsen. Voor grote pijlstormvogel Ardenna gravis houdt deze theorie bijvoorbeeld steek. De soort broedt met zo’n 8 miljoen paar op twee geïsoleerde
kleine eilandjes midden in de Atlantische Oceaan. Voor de meeste soorten gaat dit
echter niet op en zijn veel ogenschijnlijk geschikte plekken niet bezet. Een tweede
vaak gehoorde theorie is dat koloniebroeden is ontstaan als afweer tegen predatoren.
Een predator verjaagt zijn soortgenoten uit zijn (voedsel)territorium waardoor het
aantal predatoren beperkt wordt. Veel zeevogels broeden bovendien erg synchroon
waardoor er een heleboel jongen (prooien) op hetzelfde moment zijn. Daardoor wordt

de kans dat een bepaald jong wordt gedood door een predator dus kleiner. Het broeden in hoge dichtheden biedt bovendien een soort bufferwerking tegen landroofdieren, waarbij vooral de vogels in de rand last hebben van predatie en deze in de kern
(vaak de meest ervaren individuen) grotendeels gespaard blijven. Ook het aanvallend
gedrag van bijvoorbeeld visdieven Sterna hirundo en kleine mantelmeeuwen Larus
fuscus - met frequente stootduiken naar predatoren - kunnen deze op een afstand
houden. Een kolonie kan volgens een derde theorie worden beschouwd als een ‘informatie-centrum’. Dit houdt in dat vogels die succesvol waren in het opsporen van een
goed foerageergebied deze info doorgeven aan de koloniegenoten, die op hun beurt
naar het gunstige foerageergebied kunnen vliegen.
Direct bewijs dat deze theorie steek
houdt is moeilijk te verzamelen, maar
wat bijvoorbeeld wel vaak wordt vastgesteld is dat wanneer een zeevogel
vertrekt op voedseltocht, deze gevolgd
wordt door soortgenoten. Dit is weleens het ‘leaving the party-syndroom’
genoemd (Coulson 2002). Iets soortgelijks wordt vaak op zee gezien wanneer
meeuwen elkaar volgen richting een
vissersboot waar visafval overboord
wordt gezet. Als je het tumult van de
honderden schrokkende meeuwen en
andere zeevogels achter zo’n boot ziet,
is ‘going to the party-syndroom’ eigenlijk een betere benaming …

Vissersboten die hun vangst aan het verwerken zijn
trekken soms honderden tot duizenden meeuwen aan.
Vaak zijn op zee ‘lijntjes’ meeuwen te zien die elkaar
volgen naar deze abundante voedselbronnen
(Yves Adams/Vilda).
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In een broedkolonie kan legselgrootte, broedsucces en kuikenconditie relatief gemakkelijk worden opgevolgd. De voorbije jaren nam de technologie van het zenderen van
zeevogels een hoge vlucht, ook voor het aanbrengen van satelliet- of gps-zenders is de
kolonie een ideale locatie (zie komende afleveringen).

De hoofdrolspelers in deze reeks
‘Onze’ zeevogelkolonies bevinden zich hoofdzakelijk op weinig idyllische locaties (maar
dat is natuurlijk smaakafhankelijk) zoals havens of door de mens gecreëerde eilandjes.
Zeevogels die in België in kolonies broed(d)en zijn grote stern Thalasseus sandvicensis,
visdief, dwergstern Sternula albifrons, kleine mantel- en zilvermeeuw Larus argentatus.
Daarnaast zijn er nog enkele bij ons heel zeldzame zeevogels zoals grote mantelmeeuw
Larus marinus (één broedgeval in 2004, zie Vercruijsse et al. 2006), geelpootmeeuw
Larus michahellis (jaarlijks 1 of 2 broedgevallen tussen 2002 en 2010) en Dougalls stern
Sterna dougallii (een gemengd broedgeval met een hybride visdief x Dougalls stern in
2007, zie Courtens et al. 2008). Ook storm- Larus canus, kok- Croicocephalus ridibundus
Gemengde kolonie alk Alca torda en zeekoet Uria aalge op de Farne Islands, Groot-Brittannië
(Yves Adams/Vilda).

Er zijn natuurlijk ook enkele nadelen verbonden aan het broeden in kolonies. Meer
soortgenoten in de buurt leidt tot een sterkere competitie voor voedsel. Dit wordt
enigszins gecompenseerd doordat veel soorten een relatief grote foerageerradius (50
km en meer) hebben (Jovani et al. 2016) en kolonies zich dikwijls nabij zeer voedselrijke
plekken bevinden. Met velen opeengepakt zitten zorgt ook voor een gemakkelijkere
overdracht van ziektes en parasieten. Bovendien worden predatoren aangetrokken
door de grote aantallen ‘prooien’ (maar zie hoger). Niettemin zijn er voor zeevogels
duidelijk meer voor- dan nadelen aan het koloniebroeden, anders zouden ze het eenvoudigweg niet doen.
Voor onderzoekers is een kolonie de gedroomde plek om het gedrag van zeevogels te
bestuderen (behalve als die zich op een steile rotsklif bevindt natuurlijk). De meeste
Belgische en Nederlandse zeevogelkolonies bevinden zich gelukkig op relatief makkelijk
bereikbare (schier)eilanden of op daken van gebouwen. Door een schuilhut of camera
aan de rand ervan neer te zetten, kan je onder meer observeren welk voedsel naar de
kuikens wordt gebracht en hoe interacties tussen adulte vogels en/of kuikens verlopen.

Gemengde kolonie zeekoet en drieteenmeeuw Rissa tridactyla op een minder toegankelijke plek
(Yves Adams/Vilda).
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en zwartkopmeeuwen Ichthyaetus melanocephalus broeden in kolonies, soms aan de
kust, maar meestal in het binnenland. Ze zullen in de volgende bijdragen af en toe aan
bod komen, maar geen hoofdrol vertolken. Het INBO doet in Vlaanderen veel onderzoek naar de broed- en voedselecologie van kleine mantel- en zilvermeeuw (in samenwerking met o.a. UGent en UA), visdief en grote stern. Naar de laatste twee soorten
liep van 2009 tot en met 2018 bovendien een intensieve studie in het Nederlandse
Deltagebied (samen met o.a. de Nederlandse collega’s van Bureau Waardenburg en
Deltamilieu Projecten). De resultaten hiervan zullen in de komende nummers regelmatig worden aangehaald. Meer info over het wel en wee van zeevogels in de haven van
Zeebrugge vind je o.a. in Stienen et al. (2016 & 2019).
GROTE STERN - THALASSEUS SANDVICENSIS
Een meer typische kolonievogel dan de grote stern kan je je moeilijk voorstellen. De
nesten liggen gemiddeld amper 30 cm uit elkaar, net zover dat de eigenaars elkaar met
de snaveltoppen kunnen raken. Dit maakt dat er op de oppervlakte van een doorsnee
Vlaamse huiskamer al snel enkele honderden legsels passen! Ze broeden bijna uitsluitend in de buurt van kokmeeuwen, bij voorkeur op eilandjes met open, zandige vlaktes
en schaarse pioniervegetatie. Omdat er vrij veel uitwisseling is tussen kolonies, wordt
er vaak gesproken over de ‘Delta-populatie’ van grote stern (waartoe ook de kolonie
van Zeebrugge behoorde) dewelke jaarlijks grofweg ongeveer 40 % van de volledige
Nederlands-Belgische populatie uitmaakt (Figuur 1).
De Delta-populatie kende, net als in de rest van Nederland, een heel sterke terugval in
de jaren ’60 als gevolg van de vervuiling van de kustwateren met chloorkoolwaterstoffen (Brenninkmeijer & Stienen 1992). Daarna volgde een geleidelijk herstel met sinds
eind jaren ’90 6000-8000 broedparen in de Delta. De laatste jaren lijkt zich evenwel
opnieuw een dalende trend te hebben ingezet. Een paar grote sterns vestigden zich
in 1988 voor het eerst in België, in de westelijke voorhaven van Zeebrugge. In de jaren daarna kwamen hier jaarlijks enkele tientallen tot honderden paren tot broeden,
met een maximum van 1650 koppels in 1993. In 2004 verhuisde de kolonie naar het
Sternenschiereiland tegen de oostelijke strekdam van de Zeebrugse haven, waarbij in
dat jaar maar liefst 4067 paren werden geteld. Tot 2007 bleef een mooie broedkolonie
aanwezig tot de komst van vos in 2008 ervoor zorgde dat deze soort het gebied verliet,
op enkele hardleerse individuen na.

Figuur 1. Aantalsverloop van de totale populatie grote stern in Nederland en België samen (zwarte
lijn), in Zeebrugge (zwarte balkjes) en de rest van de Delta-populatie (grijze balkjes).

Grote sterns broeden vaak op snavelafstand van elkaar, Sternenschiereiland te Zeebrugge
(Yves Adams/Vilda).
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Van 2009 tot 2018 onderzocht het INBO de effectiviteit van de natuurcompensatiemaatregelen voor de uitbreiding van de haven van Rotterdam (de zogenaamde Tweede Maasvlakte) op de populaties grote stern en visdief. In de kolonie van het Scheelhoekreservaat in Goeree-Overflakkee (51°49′NB, 04°04′OL) werd het meest onderzoek
gedaan. Daarnaast was er in sommige jaren een kolonie grote Sterns gevestigd op
Markenje (51°48′NB, 03°58′OL), een eiland in het Grevelingenmeer. Het totaal aantal
broedparen in deze kolonies bedroeg in de meeste jaren 2000-5000 met als maximum
5333 in 2013.
VISDIEF - STERNA HIRUNDO
Een visdiefkolonie ziet er behoorlijk anders uit dan die van grote stern. Er is dikwijls
veel meer vegetatie aanwezig, de nesten liggen meestal enkele meters uit elkaar
en, nadeliger voor de onderzoeker, visdieven zijn veel agressiever dan grote sterns.

Deze laatsten zijn ‘doetjes’ die gewoon opvliegen en boven de kolonie blijven cirkelen
tijdens een telling van de nesten. Visdieven daarentegen durven wel eens stootduiken
te doen naar het hoofd van een bezoeker.
Voor 1987 kwamen er aan de Vlaamse kust jaarlijks maximaal 300 tot 400 paar tot
broeden (Figuur 2). Daarna werd Zeebrugge ontdekt als broedgebied en vanaf 1995
namen de aantallen sterk toe, met een maximum van ruim 3000 paar in 2004. Ook
visdieven verteerden de switch van de westelijke voorhaven naar het Sternenschiereiland erg goed. In tegenstelling tot de grote sterns verlieten ze het eiland niet volledig
na de komst van vos. Jaarlijks bleven enkele tientallen tot honderden koppels broedpogingen doen, zonder veel succes echter. Na het plaatsen van een elektrisch hekwerk
op het schiereiland, werd in 2019 voor het eerst weer succesvol gebroed door vele
honderden koppels. De voorbije vijf jaar hebben zich op de Spuikom van Oostende en
in het Zwin nieuwe, omvangrijke kolonies ontwikkeld. Hierdoor is de haven van Zeebrugge als broedlocatie weliswaar wat ‘onttroond’, maar zorgt de soort wel voor een
betere risicospreiding.

Figuur 2. Aantalsverloop van de populatie visdief in Zeebrugge (zwarte balkjes) en de rest van
de kust (grijze balkjes).
Kolonie visdief op een eilandje in de Spuikom van Oostende (Yves Adams/Vilda).
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ZILVERMEEUW - LARUS ARGENTATUS EN KLEINE MANTELMEEUW - LARUS FUSCUS
Zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw worden samen in de volksmond ook wel ‘de
grote meeuwen’ wordt genoemd. Daar behoren o.a. ook grote mantel-, geelpoot- en
Pontische meeuw Larus cacchinans toe, maar deze zijn bij ons doorgaans geen broedvogels. Zilver- en kleine mantelmeeuw broeden in gemengde kolonies, oorspronkelijk
veelal op schaars begroeide vlaktes in de Zeebrugse haven, maar recent steeds meer
op daken van loodsen en in kustgemeenten. Kolonies van grote meeuwen kennen grote
verschillen in broeddichtheid, de afstand tussen de nesten varieert van één tot tientallen meters. Er bestaat een dynamiek tussen de twee soorten, waarbij de kleinere
maar agressievere kleine mantelmeeuwen de grotere zilvermeeuwen verdrijven naar
de rand van de kolonie.

Daarnaast werd een verspreiding over de kustgemeenten en een toename in het binnenland vastgesteld (Stienen & Martens 2016, Stienen & Matheve 2017). Een overzicht
van de evoluties van grote meeuwen in Vlaanderen en een analyse van hun verplaatsingen is te vinden in Stienen et al. (2019).

Figuur 3. Aantalsverloop van de populatie zilvermeeuw in Zeebrugge (zwarte balkjes) en de rest
van Vlaanderen (grijze balkjes).

Gemengde kolonie zilver- en kleine mantelmeeuw in de westelijke voorhaven van Zeebrugge
(Eric Stienen).

Beide soorten tonen een vergelijkbare trend in het aantalsverloop in België met een
sterke toename vanaf het begin van de jaren ’90 onder impuls van de snel groeiende
populatie in de Zeebrugse haven (Figuur 3 & 4). Vanaf 2003 stabiliseerde het aantal kleine mantelmeeuwen in Vlaanderen op ongeveer 4500 paar, voor zilvermeeuw
kwam de stabilisatie in 2009 op ca. 2750 paar. Beide soorten kenden vanaf 2014 een
sterke terugval in de Zeebrugse haven. Sindsdien liggen de aantallen er veel lager:
ca. 500 paar zilvermeeuwen en 1100-1300 paar kleine mantelmeeuwen. Deze afname
verliep parallel aan een sterke toename van het aantal vogels dat op daken broedt. De
laatste jaren nestelen zelfs 90 % van alle zilvermeeuwen en 70 % van de kleine mantels
op een dak.

Figuur 4. Aantalsverloop van de populatie kleine mantelmeeuw in Zeebrugge (zwarte balkjes) en
de rest van Vlaanderen (grijze balkjes).
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In de volgende aflevering...
De volgende ‘Wel en Wee in de Zeevogelkolonie: op eieren lopen’, gaat over
de start van het broedseizoen met o.a.
de eileg bij de verschillende soorten en
wat er allemaal gebeurt tussen het leggen van de eieren en het uitkomen van
de kuikens.
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