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In het natuurreservaat het Zwin, te Knokke~Heist (51 °22'N.; 03°22'0.), 
is de enige belangrijke sternenkolonie van ons land gevestigd. Door 
beheerswerken wordt ernaar gestreefd deze op peil te houden en zelfs 
het aantal broedparen ervan te doen toenemen. Sinds 1970 is de kolonie 
Visdiefjes (Sterna hirundo) als volgt geëvolueerd : 

1970 : 60 broedparen 

1971 : 93 broedparen 

1972 : 109 broedparen 

1973 : 120 broedparen 

1974: 132 broedparen 

1975 : 93 broedparen 

1976 : 164 broedparen 

1977 : 196 broedparen 

De beheerswerken bestaan uit het in het voorjaar afplaggen van 
geschikte broedplaatsen en het met schelpgruis ophogen ervan; op 
deze manier worden deze plaatsen tevens minder geschikt als broed
plaats van de Kokmeeuw, Larus ridibundus. Bovendien beschikken we 
over de mogelijkheid het niveau van het zeewater te regelen op één 
vijver in het schorregebied van het Zwin; zo kunnen we aldaar periodiek 
zandbanken doen ontstaan die, in periodes van intensieve trek van 
sternen en Dwergmeeuwen (Larus minutus), zeer aantrekkelijk zijn voor 
deze soorten. 

Gunstige ecologische factoren leidden tenslotte ook tot het eerste 
zeker broedgeval van de Noordse Stern in België, evenals tot een 
vermoedelijk gemengd broedgeval Dougalls Stern (Sterna dougallii) x 
Visdief (Sterna hirundo) (Burggraeve, 1977). 

Sinds 1971 worden er zeer regelmatig tellingen verricht van trekkende 
zeevogels vanaf de duinenrij, gelegen voor het reservaat. Al deze 
faletoren samen bezorgden ons enkele merkwaardige waarnemingen. 
Zo noteerden we voor ons land nooit geziene aantallen Noordse Sternen 
(Sterna paradisaea), alsmede enkele lentewaarnemingen van deze soort. 
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VROEGERE \X1AARNEMINGEN VAN DE NOORDSE STERN 

IN BELGIE 

De Noordse Stern is beslist een soort die vaak over het hoof.:! gezien 
wordt. De veelal vage beschrijvingen van de veldkenmerken van de soort 
in de meeste determinatieboeken, ::etten er weinig ornithologen toe 
aan een poging te doen om een vlucht sternen boven zee te determineren. 
fvien moet inderdaad aan ::ee zijn om Noordse Sternen te :ien. In het 
binnenland is deze soort uiterst ::eldzaam. Er zijn minder dan tien 
waarneminuen uit het binnenland bekend sinds 1832. Ook :ijn er 
voorlopig \~einig ornithologen die bij stormweer ergens op een duintop 
of op een staketsel gaan liggen, of op een golfbreker, dl· lviuur van 
Zeebruggc, de Pier van Blankenberge gaan plaatsvatten nm er naar 
zeevogeltrek te kijken. Nochtans is de Noordse Stern vooral hij storm
weer, met als voorkeurwindrichting N.-\\1. of \\/., soms in \Tij hl·lang
rijke aantallen te zien. 

Het voorlopig statuut van de soort blijft dan ook \'aug. Zowd 
Verheyen (1951) als Lippens (1954) beschrijven haar als regelmatig 
voorkomend langsheen onze kust doch nooit in groot aantal. Lippens 
(1963) vermeldt in een rapport over de vogels van Knokke één waar
neming, op 3 november 1954 en één vondst, op 12 nm·ember 1937, 
tevens laatste datum voor België (dit exemplaar bevindt zich in de 
verzameling Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen). 
Tevens schrijft Lippens dat deze trekker zeker vaak onopgemerkt 
doortrekt samen met Visdiefjes. Vande weghe (1966) beschrijft één 
lentewaarneming voor ons land, op 13 mei 1960, te Zeebrugge. Tijdens 
zeetrekwaarnemingen in juli en augustus zag hij geen enkele Noordse 
Stern en de waarnemingen die hij opgeeft voor september en oktober 
werden steeds verricht bij gelijkaardige weersomstandigheden, namelijk 
stormachtige wind uit westelijke of noord-westelijke richting. Bij rustig 
weer of met oostelijke of zuidelijke wind werden door Vande weghe 
(1966) nooit Noordse Sternen waargenomen voor de Belgische kust. 
Zijn observaties werden verricht vanaf de Muur van Zeebrugge of 
het staketsel te Oostende. De Avifauna van België (1967) beschrijft 
het statuut van de soort als volgt : «Regelmatige doortrekker in zeer 
klein aantal van begin augustus tot eind oktober. Enkele november
waarnemingen. Uit het voorjaar is slechts met zekerheid één waarneming 
bekend uit mei (Aves 3: 2). Vrijwel uitsluitend langs de kust». Lippens 
en Wille (1972) vermelden 26 waarnemingen tot 1970, met volgende 
maandindeling : één mei-, één juni-, twee juli-, tien augustus-, 
zes september-, twee oktober- en vier novemberwaarnemingen. Lippens 
(1970) vermeldt een mogelijk broedgeval in het natuurreservaat Het 
Zwin. Op 22 juni 1968 werd een adulte stern in een broedkolonie 
van Visdiefjes door een rat doodgebeten. Deze vogel werd op de Farne 
Islands geringd in een gemengde kolonie van Visdiefjes en Noordse 
Sternen; deze kolonie bevatte overwegend de laatst genoemde soort 
en de ringer had het jong niet kunnen determineren. 
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We beschikken over 53 waarnemingen, alle verricht tussen 1971 
en 1977, die per maand volgende indeling geven : 

Jan. Feb. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dcc. 

3 JO 17 16 4 

Bespreking van deze waarnemingen: 

1971 : 7 augustus, bij felle Z.-W.-wind trekken vier exemplaren boven 
zee; op een zandbank in het Zwin tellen we 34 exemplaren in 
een groep van 580 sternen; 

1972 : 9 juli, zandbank in het Zwin: zeven Noordse Sternen bij 
180 Visdieven; 14 juli, id. : vier exemplaren bij 220 Visdieven; 

1973 : 30 september, felle westenwind : 23 exemplaren boven zee; 

1974 : Op de sternenbroedplaats tellen we op 21 april 15 Visdieven 
en drie Noordse Sternen. 

Begin juni was gekenmerkt door, voor die periode, ongewone 
weersomstandigheden : een stormachtige westen- tot zuidwesten
wind. Van 3 tot 6 juni noteerden we onder meer massale 
trekverplaatsingen van vele duizenden meeuwen. Dit waren 
overwegend juveniele Zilvermeeuwen (Lants argentatus) en Kleine 
Mantelmeeuwen (Larus fuscus), doch eveneens kleine groepjes 
Dwerg- (Larus minutus) en Drieteenmeeuwen (Rissa tridactyla). 
Er trokken ook erg veel sternen door. Heel wat sternen pleisterden 
in die periode in het Zwin. We noteerden volgende aantallen 
pleisterende vogels : 

3 juni : 34 Noordse Sternen bij 830 sternen; 
4 juni : 7 exemplaren bij 670 sternen; 
5 juni : 4 Noordse Sternen bij 620 sternen; 
21 juli : twee exemplaren; 
27 juli: vijf exemplaren; 
30 juli : twee exemplaren; 
1 augustus : drie exemplaren; 
11 augustus : vier exemplaren bij 450 sternen; 
12 augustus : 14 exemplaren bij 350 sternen; 
13 augustus : 10 exemplaren bij 530 sternen. 
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1975 : Alle waarnemingen betreffen in het Zwin pleisterende vogels : 
5 augustus : 38 exemplaren bij 290 sternen; 
7 augustus : 3 exemplaren bij 180 sternen; 
9 augustus : 3 exemplaren bij 360 sternen; 
10 augustus : 14 exemplaren bij 360 sternen; 
25 september : 10 exemplaren bij 44 sternen. 
Merkwaardig was het verblijf van een paar adulte Noordse 
Sternen met een jong dat nog gevoederd werd van 23 juli tot 
2 augustus. Deze jonge vogel had nog donsveertjes op de kop. 
Dit betrof geenszins een broedgeval uit het Zwin, aangezien 
het jong geringd was en we dit jaar geen jonge sternen geringd 
hadden in de broedkolonie. 

1976: 15 augustus, 1 pleisterend exemplaar bij 65 Visdieven; ll exem
plaren op trek boven zee bij een matige oostenwind. 
27 augustus, bij een vrij krachtige noordoostelijke wind : 
4 + 1 + 2 exemplaren op trek; 
10 september, bij een krachtige noordwestelijke \Vind : 2 + 2 
+ 8 + 6 + 3 + 4 + 2 exemplaren op trek; 
12 september, 5 exemplaren op trek boven zee bij :eer zacht 
weer; 

26 september, 10 exemplaren op het strand, samen met 44 Vis
dieven; 
10 oktober, 5 exemplaren op het strand; 
12 oktober, 5 exemplaren boven zee op trek bij een vrij krach
tige zuidwestenwind; 
2 november, 2 exemplaren in het Zwin. 

1977 : 21 mei, 1 exemplaar bij 90 Visdieven - verbleef in de kolonie 
tot 29 mei; 
18 juli, 12 exemplaren bij 350 sternen; 
19 juli, 38 exemplaren bij 650 sternen; 
21 juli, 30 exemplaren bij 780 sternen; 
22 juli, 12 exemplaren bij 470 sternen; 
1 augustus, vondst van één dode adulte Noordse Stern; 
6 september, matige zuidwestenwind : 3 exemplaren boven zee; 
11 september, zeer zacht weer : 2 exemplaren boven zee; 
14 september, matige noordoostenwind : 6 exemplaren op trek; 
15 september, id. : 1 exemplaar op trek boven zee; 
19 september: matige oostenwind : 4 exemplaren boven zee; 
2 oktober, storm westenwind : 3 + 5 exemplaren boven zee. 

Het hoogtepunt van de najaarstrek ligt duidelijk in augustus en in 
september. De waarneming van 21 april 1974 is de vroegste voorjaars-

lOicrv. !iH (l<J7H). - VOORKOMEN VAN NOOR!J~E STERN IN lll'U;JE lOJ 

waarneming voor ons land. De talrijke pleisterende vogels in het Zwin 
of op het strand, meestal in gemengde groepen met andere soorten 
sternen, laten ons toe te veronderstellen dat de Noordse Stern vroeger 
vaak over het hoofd gezien werd. Bovendien werden Noordse Sternen 
waargenomen bij zowat alle weersomstandigheden. Dit schijnt in tegen~ 
stelling met de vroegere waarnemingen door Vande weghe verricht; hij 
zag enkel Noordse Sternen op trek bij felle westen- of noordwestenwind 
en nooit bij oosten- of zuidenwind. 

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE WAARNEMINGEN 
BI] HET BROEDGEVAL IN 1976 

Van eind mei tot eind juli wordt minstens eens per week het aantal 
broedende sternen geteld. Deze telling gebeurt vanaf de dijk en de duinen 
met behulp van een verrekijker 22 >~ 80. De afstand van beide tel
plantsen tot de broedkolonie varieert van 60 tot 250 m. Deze tellingen 
liggen steeds iets onder de werkelijkheid omdat bepaalde broedende 
vogels aan het oog kunnen onttrokken zijn door vegetatie of oneffen~ 
heden in het broedgebied. De kolonie wordt praktisch nooit betreden 
omdat dit een te grote verstoring met zich meebrengt en de aldaar 
broedende Zilvermeeuwen daarna een te gemakkelijke prooi vinden in 
verdwaalde jonge sternen. Spijtig genoeg werd precies omwille van deze 
reden de broedende Noordse Stern nooit ontdekt. Het is pas op 23 juni 
dat ik bij een nieuwe kontrole van de broedplaats van de sternen een 
paar Noordse Stern ontdekte dat bovendien een jong voederde, dat ik 
later als jonge Noordse Stern heb kunnen determineren. De jonge vogel 
was nog net niet vliegvlug. De twee adulte vogels waren bijzonder agres
sief. Als ik - weliswaar door een gracht van het jong gescheiden -
op ongeveer 70 m van het jong was voerden ze voortdurend schijn
aanvallen uit, waarbij ze mij tot op twee meter benaderden. Op 24 en 
25 juni werden de Noordse Sternen ook opgemerkt door Jan Cardon, 
Michel Decleer, Léon Lippens, Peter Sys en Robert Trio. Op 30 juni 
zagen Ladislau Kalaber en ik de adulte vogels tweemaal een jonge 
Koornaarvis (Atherina presbyter) aan het jong voederen. Daarbij noteerden 
we volgende kenmerken die ongetwijfeld op een jonge Noordse Stern 
wijzen : zeer korte pootjes (dat kenmerk is echter niet absoluut deter~ 
minant daar het een onvolgroeide vogel betrof), een korte snavel en 
een eerder ronde kop. Daarbij had de jonge stern duidelijk het silhouet 
van een Noordse Stern. 

Twee keer werden beide adulte vogels samen gezien. Alle typische 
veldkenmerken konden rustig worden nagegaan. Interessant was de 
vergelijking tussen de twee Noordse Sternen en een in dezelfde kolonie 
aanwezige Visdief met een gans rode snavel. Het komt wel meer voor 
dat bij de Visdief de zwarte snavelpunt ontbreekt en de snavel dus hele~ 
maal oranjerood is. Noordse Sternen echter hebben een koraalrode 
snavel. 

Bijzonder opvallend was de agressiviteit van de Noordse Sternen. 
Deze werd reeds door Lemmetyinen (1972) aangetoond. In een etho~ 
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logisch verslag over Noordse Ster!l-en ~?ont l:ij aan hoe de preda.tiedruk 
tijdens de broedtijd zeer hoog hgt btJ arctische vo~els. Daa~mt volgt 
direct een felle agressiviteit van deze soorten om ereren en JOngen te 
verdedigen. Dit komt duidelijk tot uiting bij een v~rg.elijking van het 
agressief gedrag tussen de Noordse Sternen en de V1sdteven. 

Na . 1 juli was ik gedurende een periode afwezig in het Zwin: De 
Noordse Sternen werden niet meer waargenomen door andere ormtho~ 
logen. 

SITUATIE VAN DE NOORDSE STERN 
IN WEST~EUROPA 

De Noordse Stern is in West~Europa een soort die een verontrustende 
achteruitgang vertoont. Voor I 940 waren er in Duitsland nog meer 
dan 5000 broedparen; momenteel zijn er minder dan 1000. In Nederland 
zijn er momenteel minder dan 50 broedparen, voorheen meer dan 250. 
Sinds enkele jaren zijn de Nederlandse broedkolonies de meest zuide~ 
lijke in Europa. In Frankrijk broedt de Noordse Stern niet meer sedert 
1971 (Yeatman, 1976). In 1946 waren er in het departement Loire~ 
Atlantique nog ongeveer 50 broedparen. In Bretagne broedden er 
in 1959 nog 30 paartjes op Banneg (Archipel van Molène), in 1961 
40 broedparen op Enez Wragez en nog 10 in 1965. Het laatste broedgeval 
werd vastgestelel op Banneg in 1971. (Y esou, pers. med.). 

Op de Britse Eilanden is de Noordse Stern de meest voorkomende 
sternsoort (Sharrock, 1976). De meeste kolonies van sternen zijn gemengd. 
Het is echtN wel zo dat de Noordse een noordelijker verspreidingsgebied 
heeft dan de Visdief. De Visdief is aldus het talrijkst vertegenwoordigd 
in de zuidelijker gelegen kolonies. In Groot~Brittannië zijn de aantallen 
broedende Noordse Sternen nu 1950 eveneens zeer gevoelig afgenomen. 
Lloyd (1975) toont aan dat er in 1969 nog meer dan 50000 broedparen 
waren; dit aantal valt terug tot 40000 in 1974. Als één der belangrijkste 
oorzaken van deze verminelering geeft hij de predatie door Kleine Jagers 
(Stcrcorarius /Jarasiticus) aan in de belangrijkste broedplaatsen namelijk 
op de Orkney's. Ook de verontrustende toename van grote' meeuwen 
stelt zeer grote problemen. Deze factor werd onder andere door Hatch 
(1970) behandeld. 

Het broedgeval in het Zwin in 1976 betrof dus eveneens het meest 
zuidelijke in deze periode. De bedreiging van de sternen, veroorzaakt 
dc~or predatie door grote meeuwen wordt in het Zwin streng gecontroleerd. 
Niettegenstaande we er de enige broedkolonie Zilvermeeuwen (Larus 
ar,t;entatus) voor ons land herbergen, worden deze beperkt tot enkele 
broedparen. Bovendien overwegen we ernstig geen Zilvermeeuwen meer 
te laten broeden in de nabijheid van de stei·rikolonie. 

DANKBETUIGING 

. , We :ij.n. veel dank vers~huldigd aan Graaf Léon Lippens, voor zijn 

.unmuedtgmgen en het mlZ!cht van het manuskript. Voor het mededelen 
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van hun waarnemingen en de hulp bij het verrichten van de zeetrek~ 
tellingen danken we Jan Cardon, Michel Decleer, Thierry De Schuyter, 
Ladislau Kalaber, Peter Sys en Robert Trio. 

SAMENVATTING 

Tussen 1971 en 1977 werden 53 waarnemingen verricht van No~:.rdse Sternen 
(Sterna paraclisaea) in het natuurreservaat het Zwin te Knokke-Heist, ot in de onmid
dellijke omgeving ervan, vooral boven zee. De gedetailleerde beschrijving van die 
waarnemingen toont aan dat de weersomstandigheden niet steeds bepalend ::ijn om 
al of niet Noordse Sternen te kunnen zien; vroeger werden alle trekwaarnemingen 
langs de Belgische kust verricht bij stormweer met noordwesten· of westenwind. 
Nochtans noteerden we wel de meeste Noordse Sternen bij dergelijk weer. In tegen
stelling tot wat de tekst vnn de Avifauna van België vermeldt, kunnen ook in juli reeds 
Noordse Sternen worden waargenomen (10 waarnemingen tegenover 17 in augustus 
en 16 in september). Tevens wordt melding gemaakt van drie exemplaren op 21 april 
1974, wat de vroegste waarneming van de soort voor ons land betekent. In 1976 werd 
in het Zwin het eerste broedgeval van de Noordse Stern in België vastgesteld. 
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RESUME 

Cinquante-trois observations de Sternes arctiques, Stema pamclisaea, dans la réserve 
du Zwin (Knokke-Heist, Bclgique), ou, au-dessus de la mer à proximité du Zwin, 
furent faites entre 1971 et 1977. Ces observations mantrent que la Sterne arctique est 
un visiteur d'automne régulier, en très petit nombre. Les conditions ntmosphériques 
ne déterminent pas entièrement l'apparition de cette espèce sut· Ie littoral beige, mais, 
c'est néanmoins par fort vent d'ouest ou de norcl-ouest que Ie plus grand nombre 
d'oiseaux peut être observé. Quelques observations de printemps (avril à juin) ont 
été faites. La Sterne arctique a niché nu Zwin en 1976, ce qui constirue Ie premier cas 
de nidification certain pour la Belgique. 
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SUMMARY 

Fifty-three observations of the Arctic Tern, Sterna paradisaca, in the bird-sanctuary 
«Zwin» (near Knokke-Heist, in Belgium), or on the senshare nearby, were made 
between 1971 and 1977. They show that the Arctic Ternis an annual autunm visitor 
in very small numbers. A few spring records are mentioned (April-June). The 
atmospheric conditions do not completely determine the appearance of this bird on 
the Be!gian shares, though strong west or northwest wincis certainly bring more bh·ds 
along our coast. The Arctic Tern bred in the Zwin in 1976; this constituted the first 
brecding record for Belgium. 

Guido BunGGRAEVE, Conservettor van het Zwin, Ooic1>aarslaan 8, B-8300 Knoldw-Heist, 
België. 

Aanvaard op 1 december 1977. Het broedgeval van de Noordse Stern werd nan het 
Belgisch avifaunistisch homologatiecomité overgemaakt. 

Le Gcrfaut 68 : W?-109 {1978) 

L'OBSERVATION D'OIES DES NElGES 

DANS LA REGION ANVERSOISE EN 1973-1974 

H. VoET, S. LHOEST et P. DEVILLERS 

Cinq Oies des neiges (Anser caerulescens), trois adultes et deux imma
tut·es, ont hiverné en 1973-1974 dans les polders de la région anversoise 
(Herroelen, 1975, 1976). Elles ont été notées près de Doel et Kieldrecht 
les 29 et 30 décembre 1973, et les 1, 5 et 31 janvier 1974, et à Anvers 
rive droite, notamment près de Lillo les 23 et 26 février 1974 (Bulteel, 
De Ridder, Verlinden, Benoy, De Bièvre, in litt.; Voet, obs. pers.) 
taujours en compagnie d'Oies des moissons de toundra, Anser fabalis 
rossicus. Le 31 janvier, Lhoest, en compagnie de S. Baugniet les a vu 
traverser l'Escaut en direction de Zuid-Beveland. Elles ont d'ailleurs été 
signalées en Hollande. 

Le plumage blanc, les rémiges noires, le bec et les pattes roses des 
ad ultes indiquaient clairement des oies « blanches » américain es Anser 
caerulescens ou rossii. L' origine de tels oiseaux pose roujours un pro
blème. En effet, l'Oie des neiges est commune en captivité; trois obser
vations précédentes en Belgique, vallée de la Dyle, mars (!), Oostkerlce, 
janvier, Knokke, mi-mars à mi-avril (!) (Lippens et Wille, 1972), se 
rapportent presque certainement à des échappés. Les oiseaux de Knokke 
se tenaient dans Ie pare zoologique et mangeaient dans la main (Kuyken, 
1970). Dans l'évaluation des probabilités d'origine sauvage, une identifi
cation précise des oiseaux est particulièrement importante. Il y a trois 
formes d' oies « blanches », toutes trois tenues en collection. L'Oie de 
Ross, Anser rassii, nichant dans l'arctique canadien central et hivernant 
en Californie, n'a pratiquement aucune chance d'apparaître à l'état 
sauvage en Europe. La Petite Oie des neiges, Anser caerulescens caeru
lescens, dimorphique, possède une phase blanche et une phase sombre, 
cette dernière grise avec le cou blanc pur. La phase blanche («hyper
bareus ») niche en Alaska et dans l'arctique ca nadien occidental et central 
et hiverne dans l'ouest américain et le long du golfe du Mexique, 
passant surtout à l'ouest du Mississippi (AOU, 1957; Palmer, 1976). 
Les chances de la voir apparaître naturellement en Europe sont proba
biement largement dépassées par celles de la vair s'échapper de collec
tions, malgré la présence d'une population à l'île Wrangel, à l'est de la 
Sibérie (Palmer, 1976). La Grande Oie des neiges, Anser caemlescens 
atlanticus, par contre, niche notamment dans Ie norcl-ouest du Groenland 
et à la terre de Baffin, et hiverne sur la c6te atlantique des Etats-Unis, 
ce qui rend une traversée transocéanique plus vraisemblable. 

L'entièreté de la population d'atlanticus se rassemble annuellement, 
au cours de la migration, au cap Tourmente, golfe du Saint-Laurent 
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