Vogels voor de Belgische

kust
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anneer iemand over
zeevogels spreekt, denken we onmiddellijk aan steile rotskusten met kolonies
van vele duizenden broedende alken, zeekoeten. Noordse
stormvogels, Jan van Genten
enz. Het ontbreken van dergelijke broedgebieden betekent evenwel niet dat onze
kust onbelangrijk is voor
zeevogels, wel integendeel:
op ons stukje Noordzee komen vooral tijdens de doortrek en in de winter zeer grote aantallen vogels voor.

Doortrek
Door de Hgging van onze kust,
als het ware aan de ingang van
de trechter gevormd door de
overgang van de Noordzee
naar het Kanaal, komen de
grote trekwegen van verschillende soorten vogels dicht bij
ons langs. Het waarnemen van
deze trek is evenwel dikwijls
bijzonder moeilijk: heel veel
vogels vliegen een eindje uit
de kust zodat ze onopgemerkt
blijven. Bij bepaalde weersom-

standigheden, voornamelijk
harde tot stormachtige (noordwesten-) wind, worden veel
vogels naar de kust geblazen
en kunnen dan gemakkelijk
worden waargenomen vanop
staketsels of havendammen.
Dankzij de vele inspanningen
en het telwerk van diverse zeevogelwerkgroepen aan onze
kust, hebben we nu een goed
beeld van het trekverloop en de
aantallen en omstandigheden
waarin zeevogels aan onze
kust passeren. Voor de meeste
soorten geldt dat de trek in het
najaar veel uitgesprokener is
dan in het voorjaar. De preciese redenen hiervoor zijn nog
ongekend.
Eén van de meest opvallende
groepen zijn de sternen, vroeger ook wel zeezwaluwen genoemd vanwege hun sierlijke
vlucht. Vooral in het najaar en
onder gunstige omstandigheden kunnen ze in grote aantallen (tot enkele honderden per
uur) waargenomen worden.
Het gaat hier vooral om de
grote stem, het visdiefje en de
Noordse stem (2 zeer moeilijk

In de herfst kan men langs onze kust veel sterns waarnemen, op
weg naar Afrika. Hier de Noordse stern.

te onderscheiden soorten), en
in mindere mate de dwergstem. Zij vliegen alle richting
West-Afrika, de Noordse stem
zelfs naar Zuid-Afrika en de
Antarctische zeeën !
Ook meeuwen zijn vaak van de
partij. Vele onder hen kunnen
we echter nauwelijks nog als
echte zeevogels beschouwen.
Uitzondering hierop zijn de
dwergmeeuw en drieteenmeeuw. De aandachtige waarnemer zal af en toe een zeer
donkere vogel zien, die met
een uitzonderlijke begaafdheid
een meeuw of stem achtervolgt. Dit is éen van de vier
soorten jagers die langs onze
kusten voorkomen. Zij achtervolgen andere vogels tot die, in
een soort vluchtreactie, hun
voedsel uitbraken. Dat wordt
dan in een duikvlucht door de
jager opgepakt.
Bij echte zware storm zijn de
trektellers meestal in hun nopjes. Immers dan komen vaak
veel soorten, die normaal ver
op zee verblijven, vlak onder
de kust langs. Hun namen alleen al spreken tot de verbeelding: Noordse stormvogel,
vaal stormvogeltje, grauwe en
Noordse pijlstormvogel. Jan
van Gent enz. Het zijn alle zeer
behendige vliegers die aan
hoge snelheden juist over de
toppen van de golven scheren.
Zij overwinteren in het Kanaal
of op de Atlantische oceaan.
Bij invallende koude trekken
de meeste soorten watervogels,
maar ook vele andere soorten
zoals zangvogels, over zee
langs onze kust. Tijdens strenge winters zoeken ook veel
watervogels de Noordzee op
als uitwijkgebied. Zo kunnen
b.v., eens de meeste zoetwaterplassen toegevroren zijn, meerdere duizenden futen, smien- .

Wie kust zegt, denkt aan meeuwen. De statige zilvermeeuw blijft
het hele jaar door in onze contreien aanwezig.

ten,... op zee waargenomen
worden, vaak slechts op doorreis naar meer zuidelijke gebieden.

Overwinteraars
In tegenstelling tot de doortrekkers, zijn er een aantal
soorten die hier echt blijven
overwinteren. Hierbij denken
we vooral aan de zwarte
zeeëenden en eidereenden,
maar ook kleinere aantallen
toppereend, ijseend en grote
zeeëend overwinteren bij ons.
De informatie over deze soorten is beperkt, vooral door de
problemen om ze te tellen.
Vaak pleisteren ze redelijk ver
uit de kust waardoor ze niet of
nauwelijks te zien zijn. Om
toch iets over deze soorten te
weten te komen, worden in het
winterseizoen maandelijkse
tellingen met behulp van een
vliegtuig georganiseerd: vanuit
de lucht kunnen de grootste
groepen redelijk gemakkelijk
opgespoord en geteld worden.
De zwarte zeeëenden broeden

vanaf Scandinavië tot in Siberië, en overwinteren langs beide zijden van de Noordzee, het
Kanaal tot langs de kusten van
Spanje, Portugal en Marokko.
De totale populatie wordt nu
geschat op zo'n 800.000 vogels. Voor onze kust worden
de eerste gezien vanaf september; in november is er vrij veel
doortrek en in de maanden december tot maart worden de
hoogste aantallen pleisterende
vogels geteld (met een maximum van 12.000 ex. in januari
1989). De aantallen zijn de
laatste jaren vrij stabiel. Zwarte zeeëenden leven vooral van
schelpdieren (strandschelpen
e.d.) die ze al duikend bemachtigen. Deze voedselorganismen
komen niet overal langs onze
kust voor: de Oostkust is vrij
arm aan bodemfauna in vergelijking met de Westkust. We
zien dan ook dat de zwarte
zeeëenden vooral voorkomen
op de Vlaamse Banken tussen
Oostende en De Panne.
Eidereenden broeden vooral in
Schotland, de Waddenzee en
Scandinavië, en komen langs
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onze kust vooral voor rond havenhoofden en golfbrekers. Ze
pleisteren dichter tegen de kust
dan de zwarte zeeëenden. Hun
aantallen zijn in de laatste jaren sterk toegenomen. In de
winter 1990/91 werden tot
6000 exemplaren waargenomen, zowat 2 tot 3 maal meer
dan vroeger. Deze grote aantallen hebben enerzijds te maken
met een toename van de populatie maar ook met het voedselaanbod in de Waddenzee, hun
belangrijkste overwinteringsgebied. Inderdaad, vorige winter waren de hoeveelheden
mosselen en kokkels, het voedsel van de eidereenden, in de
Waddenzee door visserij-activiteiten zeer laag. Vele dieren
stierven wegens voedselgebrek, andere trokken meer zuidelijk tot voor onze kusten.
Alken en zeekoeten zijn twee
zeer typische zeevogels die zowel op doortrek als tijdens de
winter voor onze kust aanwezig zijn. Het uiterlijk van deze
mooie vogels doet sommige
mensen onwillekeurig aan pinguïns denken. Daar zijn ze
evenwel helemaal niet mee
verwant. Toch bemachtigen ze
eveneens al duikend vissen.
Gegevens over de aantallen op
zee zijn sporadisch: ze overwinteren ver van de kust en
zijn dus niet vanaf het land te
zien. Bovendien zijn ze moeilijk te tellen vanuit een vliegtuig omdat ze bij het naderen
onmiddellijk duiken. Hun aanwezigheid voor onze kust merken we echter -jammer genoeg- vooral op doordat deze
vogels vaak als stookolieslachtoffer op het strand
aanspoelen.
Waar er in de zestiger en zeventigerjaren maximaal een
paar honderd exemplaren p)er
jaar aanspoelden, zijn het er nu
soms een paar duizend. Deze
enorme toename is te wijten
aan een globale stijging van de
populaties in de zuidelijke
Noordzee in de laatste jaren.

Dit heeft niets te maken met
een groeiende populatie, wel
integendeel: de alken en zeekoeten gaan erop achteruit.
Deze toename bij ons is
hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een verschuiving van
de vogels van de noordelijke
Noordzee naar onze kust toe.
Dit komt vermoedelijk door de
industriële visserij, die in de
oorspronkelijke overwinteringsgebieden de bestanden
sprot en zandspiering (hun belangrijkste voedselbron) zo
hebben gedecimeerd dat de vogels noodgedwongen naar zuidelijker gebieden afzakken.
Olievervuiling rond de vele
boorplatforms zou eveneens
een rol kunnen spelen. Ook
olielozingen op zee berokkenen het vogelbestand veel
schade. Elke winter spoelen op
onze kust niet minder dan 4 tot
6.000 stookolieslachtoffers
aan, en hoeveel er dan nog op
zee verdwijnen is onbekend...

Internationaal belang
De overwinterende vogels, en
met name de zwarte zeeëenden, hebben ervoor gezorgd

dat de Vlaamse Banken opgenomen zijn als RAMSAR-gebied. Op een bijeenkomst in
RAMSAR (Iran) in 1971 is
door verschillende landen een
conventie opgesteld om waterrijke gebieden te beschermen.
Elk land zou daarvoor enkele
gebieden op basis van een aantal criteria aanduiden, en dan
maatregelen nemen om de fauna en de flora in die gebieden
optimaal te beschermen. Het
belangrijkste criterium bij het
aanduiden van die gebieden is
de zogenoemde 1 %-norm.
Wanneer in een gebied regelmatig meer dan 1 % van de totale populatie van een soort
voorkomt, dan is dit gebied
van internationaal belang voor
de instandhouding van die
soort.
De Vlaamse Banken voldoen
aan dit criterium aangezien
hier praktisch elk jaar meer
dan 1 % van de populatie
zwarte zeeëenden overwintert.
Ze werden bijgevolg als één
van de zes Belgische RAMSAR-gebieden aangeduid, en
moeten door België op zo'n
manier worden beheerd dat het
voortbestaan van fauna en flora niet in het gedrang komen.

De Vlaamse Banken herbergen meer dan 1 % van de wereldpopulatie zwarte zeeëenden.
II

De zeekoet is een typische zeevogel, die ver van de kust overwintert.

Waardevolle indicatoren
Uit wat voorafgaat zal het duidelijk zijn dat onze kust van
zeer groot belang is voor vogels. Het zal ook duidelijk zijn
dat hun voorkomen bepaald
wordt door een complex kluwen van factoren als de visserij, het voedselaanbod, de verontreiniging, enz. Elke ingreep
heeft op de één of andere manier een invloed op ons vogelbestand. Gezien vogels bovenaan de voedselketen staan, zijn
zij zeer gevoelig voor allerhande veranderingen. Het is dan
ook essentieel om onze kennis
van deze dieren zoveel mogelijk te vergroten en hun verspreiding en populatieschommelingen nauwkeurig te volgen. Deze kunnen voor ons immers al vlug een indicatie vormen dat er iets fout gaat, en
aangeven waar. Bovendien
hebben wij binnen het kader
\ an internationale verdragen
een grote verantwoordelijkheid
om ons stukje kust optimaal te
beschermen. .
Patrick Metre en
Koen Devos

