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Enorme aantallen kustvogels zijn buiten het broedseizoen afhankelijk van intergetijdengebieden 
langsheen kusten en estuaria. Vele van deze gebieden herbergen belangrijke populaties 
overwinterende vogels en sommige zijn van extra belang door hun ligging langsheen trekroutes, 
waardoor ze essentiële stopplaatsen vormen om te rusten en foerageren (Granadeiro et al., 2007). 
Hoewel sommige watervogels (Anseriformes) foerageren op primaire productie zoals zeegrassen en 
m icrofytobenthos, voedt het overgrote deel van de kustvogels -  voornam elijk steltlopers 
(Charadriiformes) -  zich met ongewervelden die het sediment bewonen, aangeduid ais
macrobenthos (Kaiser et al., 2005).

Volgens de ‘optim al foraging theory ’ (Macarthur en Pianka, 1966), zullen vogels de snelheid van 
voedselopname steeds trachten te maximaliseren. Ais gevolg hiervan zal er een sterke selectie zijn 
voor zones met een rijk  aanbod aan macrobenthische prooien, dewelke typisch een fragmentarische 
verspreiding kennen (Van de Kam et al., 1999). De selectie van voedselrijke zones lijk t vooral 
belangrijk te zijn in de w inter, wanneer het voedselaanbod voor steltlopers over het algemeen laag 
is door verminderde biomassa en activ ite it van het macrobenthos (Zwarts en Wanink, 1993). 
Bovendien s tijg t de metabolische kost om de lichaamswarmte te onderhouden aanzienlijk in de 
w inter (Kersten en Piersma, 1987). Het vinden van voldoende voedsel om in de dagelijkse
energiebehoefte te voorzien is dus van levensbelang voor kustvogels die in onze regio ’s
overwinteren.

Interessant in d it opzicht zijn mosselbanken (M ytilus edulis) en Lanice-riffen in het
intergetijdengebied. Deze biogene structuren huisvesten specifieke macrobenthische
gemeenschappen, die vaak meer soortendivers en rijke r in biomassa zijn ten opzichte van het 
omringende sediment, waardoor ze ais het ware ecologische eilanden vormen (Zuhlke, 2001; 
Rabaut et al., 2007). Bovendien zijn ze eenvoudig visueel op te sporen, een groot voordeel voor 
predatoren op het intertidale sediment, dat een zeer homogene aanblik heeft en waar de prooien 
een ingegraven, verborgen leven leiden. Mosselbanken zijn dan ook welbekende, attractieve 
voedselgronden voor o.a. Scholeksters Haematopus ostralegus, Zilvermeeuwen Larus argentatus  en 
Eidereenden Somateria m ollissim a  (Hilgerloh, 1997). De kokerbewonende borstelworm Lanice 
conchilega  (Pallas, 1766) die voornam elijk voorkom t in subtidale zachte substraten, kan echter ook 
intertidale populaties vormen. In zulke Lanice-riffen kan de worm, die een kokertje van zand en 
schelpengruis bouwt dat boven het sediment uitsteekt, densiteiten bereiken van duizenden 
individuen per m2, wat een dense aggregatie van L conchilega  inderdaad de aanblik geeft van een 
r if  (Rabaut et al., 2009). De kokerworm heeft bovendien effect op zijn habitat door het stimuleren 
van zuurstof- en nutriëntuitw isseling, waardoor hij een geschikte omgeving creëert voor andere 
soorten en zo de densiteit en diversite it van macrobenthische organismen in het omringende 
sediment positief beïnvloedt (Zuhlke, 2001; Rabaut et al., 2007). Het is daarom te verwachten dat 
Lanice-riffen in het intergetijdengebied, net zoals mosselbanken, een aantrekkelijk voedselhabitat 
vormen voor kustvogels door een verhoogd aanbod aan prooien. De weinige studies die hierover 
reeds bestaan kwamen inderdaad to t deze conclusie (Petersen en Exo, 1999; Godet et al., 2008; 
Jaffré, 2009).

Even belangrijk ais de aanwezigheid van rijke voedselgebieden, is echter hun toegankelijkheid. 
Vogels die voedsel zoeken in het intergetijdengebied zijn sterk afhankelijk van de getijbewegingen 
van het water, aangezien deze de oppervlakte die beschikbaar is om te foerageren voortdurend 
veranderen en het gedrag van vogels beïnvloeden (Burger et al., 1977; Connors et al., 1981; 
Granadeiro et al., 2006). Het gebru ik van een intertidaal voedselgebied kan daarom best begrepen 
worden ais een ‘dynamisch exploitatie m odel’, waarin het gebruik ervan voortdurend verandert met 
de verschuivende waterlijn  (Van de Kam et al., 1999). Dit geldt vooral voor de zogenaamde ‘tij- 
volgers’ (bv. Bonte strandloper Calidris alpina), maar de beschikbare voedselgronden voor ‘ niet- 
vo lgers’ (bv. Zilverplevier Pluvialis squatarola) z ijn eveneens sterk afhankelijk van het getij 
(Granadeiro et al., 2006). Vogeltelling bij laag tij, nochtans veel gebru ikt in onderzoek naar 
kustvogels, geven daarom geen goed beeld van het gebru ik van een intergetijdengebied, aangezien 
ze het belang van de hoger gelegen gebieden onderschatten in het voordeel van de lagere
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intergetijdenzones (Granadeiro et al., 2006). Tellingen gebeuren daarom beter gedurende de 
volledige getijdencyclus, waarmee zowel eb-vloed ais spring tij-doodtij cycli in rekening gebracht 
worden (Colwell en Cooper, 1 993; Dias et al., 2006).

In deze thesis werd onderzocht hoe een klein en heterogeen intergetijdengebied, waar zowel 
mosselbanken ais Lanice-riffen voorkwamen, gebru ikt werd door foeragerende, overwinterende 
steltlopers. De reactie van de vogels op de heterogene voedselomgeving werd onderzocht aan de 
hand van de volgende hypothesen: (1) mosselbanken en Lanice-riffen bevatten veel
macrobenthische prooisoorten, waardoor het aantrekkelijke voedselgronden zijn voor vogels; (2) 
vogels verkiezen deze habitats om te foerageren; maar (3) hun habitatvoorkeur is beperkt door de 
getijdencyclus.

Het onderzoek werd uitgevoerd langs de Belgische kust, in het strandreservaat ‘de Baai van Heist’ . 
Hoewel d it een klein gebied is met bescheiden aantallen overwinterende kustvogels, was het een 
geschikt studiegebied door de aanwezigheid van beide bovengenoemde habitats (mosselbanken en 
La nice- riffen) in het intergetijdengebied. Bovendien was er geringe verstoring van de foeragerende 
vogels door recreanten en was er een hooggelegen u itk ijkpun t voorhanden, noodzakelijk om de 
ruim telijke verspreiding van vogels waar te nemen. Gedurende enkele wintermaanden werden 
veldwaarnemingen uitgevoerd en werd het aanbod aan macrobenthisch voedsel in de verschillende 
habitats bepaald. De waarnemingen gebeurden gespreid over de getijdencycli om een betrouwbaar 
beeld te krijgen van het gebru ik van het gebied door foeragerende vogels. Staalname van het 
macrobenthos gebeurde telkens bij springlaagtij, wat toe lie t de volledige intergetijdenzone te 
bemonsteren.

Door de aanwezigheid van verschillende intertidale habitats had het heterogene karakter van het 
studiegebied, zoals verwacht, gevolgen voor de ruim telijke variatie in beschikbaarheid van 
macrobenthische prooien. De verschillende soorten steltlopers reageerden elk op een andere 
manier op deze variatie in voedselaanbod, ais gevolg van hun specifieke voedselecologie. 
Scholekster Haematopus ostralegus werd aangetrokken to t de mosselbanken, te rw ijl Bonte 
strandloper Calidris a lp ina  de zone met Lanice-riffen verkoos. Zilverplevier Pluvialis squatarola  
selecteerde eveneens d it habitat, tezamen met de hoger gelegen intergetijdenzone.

Wanneer we kijken naar het aanwezige voedselaanbod, had de habitatkeuze van Scholekster 
du ide lijk  te maken met de aanwezigheid van mossels M. edulis. Voor Bonte strandloper en 
Zilverplevier daarentegen, kunnen slechts prooisoorten gesuggereerd worden die hun verspreiding 
m ogelijks beïnvloedden, daar we geen goede kennis hebben van hun dieet in het studiegebied 
Ais gevolg van getijdencycli, waren deze drie vogelsoorten verplicht in andere, hoger gelegen, delen 
van het intergetijdengebied te foerageren dan ze zouden w illen op basis van hun habitatvoorkeur. 
Hoewel de vogels in hun gebieden van voorkeur een maximale voedselopname kunnen realiseren, 
zijn de overige gebieden in de intergetijdenzone bijgevolg wellicht belangrijker voor de totale 
energieopname, omdat ze er -  noodgedwongen -  meer tijd  foeragerend doorbrengen.

Samengevat, onderstreept deze studie het belang van de hoger gelegen intergetijdengebieden voor 
de voedselopname van overwinterende kustvogels. Een conclusie die belangrijk kan zijn in het licht 
van natuurbehoud, aangezien deze gebieden vatbaar zijn voor verstoring (bv. recreatie) en 
veranderingen in landgebruik (bv. drainage, bebouwing).
Bovendien toon t de thesis aan dat het nodig is om waarnemingen uit te voeren gespreid over de 
getijdencycli ais men het gebru ik van een intergetijdengebied door foeragerende kustvogels wenst 
te onderzoeken.
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