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Grote Sterns Sterna sandvicensis verwijdereneischalen

en dode kuikens uit de kolonie

Sandwich Terns remove egg shells and dead chicks

from the colony
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Observations of Sandwich Terns removing eggshell fragments are reported. On one

occasion a dead chick was seen to be carried away from the colony. This is not a

common behaviour in Sandwich Terns, but it seems to be functional because eggshells

and dead chicks may attract predators and may be a source of infections.

Van veel vogelsoorten is bekend dat ze eischalen en faeces uit het nest

verwijderen. Op die manier wordt het nest schoongehouden van mogelijke

infectiebronnen. Zeevogels, die vaak dicht opeen in grote kolonies broeden

en die bovendien hun faeces en eischalen niet uit de nesten verwijderen,

hebben vaak te kampen met parasieten (Feare et al. 1995, Boulinier &

Danchin 1996). Ook Grote Sterns Sterna sandvicensis staan niet bekend als

bijzonder 'schone’ vogels. De kolonies van deze sterns zijn enkele weken na

de eileg volkomen wit gekleurd van de uitwerpselen. Na het uitkomen van de

eieren is de kolonie bovendien bezaaid met resten van uitgekomen eieren en

dode kuikens. Tijdens het broedseizoen van 1996 op Griend zagen we echter

tot tweemaal toe dat een Grote Stem een lege eierdop uit het nest verwijder-

de. Op 8 juni zagen we bovendien een adult dat met een dood kuiken van

enkele dagen uit de kolonie wegvloog. Eischalen, dode en verzwakte kuikens

trekken de aandacht van predatoren, zoals Kokmeeuwen Larus ridibundus.

Vaak zijn het enkele gespecialiseerde meeuwen die eieren en kuikens van

Grote Sterns eten. Veen (1977) demonstreerdeexperimenteel dat de meeuwen

in eerste instantie geen aandacht schonken aan uitgestalde eieren. Pas na een

leerperiode van enkele dagen veranderden sommige Kokmeeuwen in gespe-

cialiseerde predatoren. Grote Sterns zouden door eischalen en dode kuikens

uit de onmiddellijke omgeving van het nest te verwijderen kunnen voorkomen

dat Kokmeeuwen aangetrokken worden. Bovendien zou zo de kans op infec-

ties voor de uitgekomen jongen beperkt kunnen worden.


