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I. INLEIDING

De zandbanken veer de 3elgische kust zijn buiten het brcedseizcen een belangrijk 
vcedsel- en rustgebied vcor verschillende soorten zeevogeis. Zowel schelcenetence 
Zwarte Zeeëencen, ais visetende Jan van Genten, Zeekceten, Futen, cuikers en 
meeuwen verblijven hier in grete aantallen (Tasker era/., 1987, Gffringa at al., in prep).

Ce zandstranden en duinen van de 3elgiscne kust zijn echter niet het geschikte 
drcechabitat voer deze zeevcgeisccrten. Soorten 3ls Jan van Gent, Zeekcet, Alk, 
Mccrdse Stormvogel en Drieteenmeeuw brceden op rotskusten in ze nabijheid van 
visrijke geciecen. Zeeëenden en cuikers orzecen aan noordelijk gelegen meren 
(Cramp Simmens. 1977)

Meeuwen, sterns en Eicereenden zijn de enige zeevcgeisccrten die in de ens 
entringende <arcen angs zancstrancen en in eu ren  tot broeden komen. Van ce 
zeevogels zie in de ondiepe Kustwateren hun vcedsel zoeken komt een aantal 
sccrten, nameiijk Ziivermeeuw, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zwartkccmeeuw, 
Stcrmmeeuw, Visdief, Grote Stern, Cwergstern, Nocrcse Stern en Dcucalls Stern tct 
orceden aan de Beigisc.ne kust. Met uitzondering van de Kokmeeuw zijn ce aantallen 
brcecence meeuwen hier klein. Oo drie olaatsen langs onze kust bevmeen zien 
tegenwoordig vrij grote kolenies Viscieven. Ce aantallen van Grote Stern en 
Cwergstern cie in Seigië orceden, zijn van internationale betekenis.

Sterns verkiezen ais brcedgecied ccen, vlakke terreinen met voldoende rust. die dicht 
genoeg bij geschikte vcecselgebieden liggen. Vroeger brcedde de Dwergstern bij ers 
co het hccg strand en in duinpannen. Cccr ce uitbouw van 'net kusttoerisme na ce 
tweede wereldoorlog, werden geschikte natuurlijke brcecplaatsen ecmer tot een 
minimum herleid. Nu zoeken sterns hun toevlucht tot tceristiscn met geëxploiteerde 
epen ruimten zoals natuurreservaten maar ook tct 'kunstmatig' ontstane gebieden 
zoals rustige zone’s binnen haventerreinen. Een duidelijke illustratie hiervan is de snelle 
en succesvolle kolonisatie door sterns van een rustig, geïsoleerd gebiedje dat ontstond 
bij de uitbouw van ce haven van Zeecrugge ;n de jaren tachtig. Dit bewijst dat de 
aanwezige potenties van de Belgische kustwateren ais sternenvoedselgebied in 
combinatie met rustige, open ruimten grote mogelijkheden bieden om d.m.v. 
natuurbeheer en -ontwikkeling sternenkolonies aan onze kust te beschermen en/of te 
creeëren.

Een inzicht in de historiek van de sternenpopulatie aan de Belgische kust is essentieel 
ais basisinformatie cm dit toekomstig beheer en beleid te kunnen ondersteunen. Om 
echter potentiële vestigingsplaatsen te creeëren en te beheren is daarnaast ook een 
gedetailleerde kennis van de eisen die sterns stellen aan hun broedomgeving 
noodzakelijk.
De combinatie van een aangepast beleid en een efficiënt beheer zijn de enige garantie 
om op lange termijn gezonde broedpopulaties van deze zeldzame soorten in stand te 
houden langs de Belgische kust.



Inleiding -t

In dit racocrt geven we een overzicnt van ce evclutie van de sternenpcculaties langs 
onze 'kust, met informatie over hun brcecbictcpen en drcedgecrag. Steunence op 
oeze informatie wcrcen een aantal beneers- en beleicsvcorsteilen geformuleerd.
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II. MATERIAAL EN METHODE

1. Historisch overzicht var de situatie aan de Belclsche kost

Veer het ccstellen van een overzicht van aantallen brceccaren, bictccpkeuze, 
brcedfenclcgie en broedgedrag van de verschillende sccrten sterns werden vclgence 
puolicaties geraadpleegd: Burggraeve (1977), Cemarey (1973), De Potter & Oroie 
(1990), De Potter & Willemyns (1992), De Scheemaeker (1992), Dupcnd (195C), 
Deviilers (1988), Devcs 3t Meire (1992), Dewulf à Geers (1989), Groctaers (19-4S), 
Lccens (197C), Lccens «1 Wille (1972), Crbie (1991), Rcssaert (1993), 
Veiccrritholcgische jaarcceken van Ncordwest-Vlaanceren (diverse recakties) en 
Verheven (1951).
Daarnaast ontvingen we aanvullence nfermatie deer mondelinge mededelingen van 
of via: Gluco BLrggraeve (koicnies Zwin) en F'ank De Scneemaeker.
Het nauwkeurig vaststellen van het aantal broedende sterns in een grete kclcnie is niet 
vanzelfsprekend. De tellingen kunnen slechts geceuren vanco grote afstand cm ce 
vcgels met te verstoren en de dynamiek van ce kclcnie maakt dat meerdere tellingen 
van orcecence vcgels tijdens eenzelfde brcedseizcen nccdzakeiijk zijn. Veer ce 
grotere kolonies zijn ce aantallen te cesc.ocuwen ais schattingen, de Kleine kcionie 
Dwergsterns ken wel nauwKeurig gevolgd werden.

2. Situatie n Nccrdwest-Eurcca

Veer ce Dwergstern en de Grote Stern kenden we gebruik maken van de 'ecente 
publicatie van Tucker & Heath (1994) waarin de pcpulatieaantallen en trenes 
gedurende ce laatste twintig jaar bespreken wcrcen. Voer de Visdief werden 
verschillende zo recent mogelijke bronnen geconsulteerd.

3. Broedsucces

Uit de resultaten van ringenderzoek in de Zeebrugse kolonies kon basisinformatie over 
het uitkomstsucces (hatching succes) verzameld worden. Voor de Visdief koncen deze 
vergeleken worden met gegevens over nabijgelegen kolonies in Nederland (Rcssaert 
et al., 1SS3). Gegevens over ringonderzoek in de broedkolonies werden ter 
beschikking gesteld door Walter Roggeman, hoofd van het Belgisch Ringwerk 
(Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen).

4. Voedseikeuze en foeraaeerqebleden

We maakten gebruik van eigen waarnemingen, gegevens uit het onderzoek naar de 
Visdief van Rossaert et al. (1993) en waarnemingen verzameld tijdens de boottellingen 
voor de Vlaamse kust (traject Zeebrugge-Dover) door het Instituut voor Natuurbehoud 
(Offringa et al., 1995).
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III. RESULTATEN

1. DWERGSTERN

Ce Dwergstern brcedt in de gematigde en Mediterrane nene aan de kust, en langs 
meren en rivieren in het binnenland. In Europa brceot de Cwergstern aan de kusten 
van West- en Zuid-Europa en langs de Oostzee, in Ocst-Eurcca en het Meciterrane 
gecied broedt ce scort ock iangs rivieren. Europese Cwergsterns overwinteren aan 
ae kusten van West- en Ocst-Afrika (Cramp et al., 1S85). Veer de verspreicing in 
Europa verwijzen we naar kaart 1.

Kaart 1: Verspreiding van de Dwergstern in Europa, (naar Cramp et aí., 1985)
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1.1 HISTORISCH OVERZICHT VAN DE SITUATIE AAN DE BELGISCHE KUST

Deze tekst is gebaseerd co het overzicht van De Putter & Grble (1SSC).
In 1342 broedde de Dwergstern aan de Belgische kust, maar de exacte aantallen zijn 
met cekend (de Selys-Longchamps, 1842). Van Havre (1S2S) vermeldt de Dwergstern 
ock ais drceGvcgel aan ce Belgische kust, maar geeft evenmin aantallen.
Tct 1963 is de scort een regelmatige brcedvcgel in België gebleven. De kolcnie aan 
het Zwin is tct de jaren zestig de voornaamste vestigingsplaats geweest. Net zoals 
in Nederland is de Dwergstern sterk in aantal achteruit gegaan sinds de tweede neift 
van de jaren vijftig (Arts à Meininger, 19S3). Deer de uitbcuw van het kusttoerisme 
wercen sincs 1962 geen crcedparen aan het strand meer zevenden.
Cccr de sterke grcei van ze kclcnie ta Zeeorugge kernen nu meer Bwergsterrs tct 
crceden can tijcens ze ciekjaren in ae ;aren vijftig zver ze ganse kust De 3utter i  
Orcie, 1990).

Alle brcedcevallen in België werden vastgesteld san ce kust, behalve twee paar te 
Zancvliet (provincie Antwerpen) in 1379 ,Devil1ers era/., 13S8).

Een overzicht van de situering van alle ccit aan onze kust gekence aanwezige 
xoionies is te zien co figuur 1.

Ncc

Figuur 1 : Ligging van alle ooit gekende Dwergstemkolonies aan de Belgische 
kust. (K= Koksijde; Ok= Oostduinkerke; N= Nieuwpcort;
Od= Oostende; Z= Zeebrugge; Kn= Knokke)

* Oostduinkerke-Koksijde: Strand en duinpannen

De Dwergsterns broedden hier op het strand en in de duinpannen, vermoedelijk reeds 
voor 1946. De kolonie was gesitueerd aan de verzande monding van de Nieuwe Yde 
('t Schipgat). Grootaers (1949) telde in 1948 in de kolonie 20 broedparen (tabel 1.1).

Door toenemend strandtoerisme namen de aantallen gestadig af, om na een 
heropflakkering rond 1960 volledig te verdwijnen.
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Tabel 1.1 : Aantal broedparen van de Dwergstern te Costduinkerke-Koksijde 
(Dupond 1950, Groctaers 1949, Lppens 1970).

Jaar Aantal paar Jaar Aantal oaar

19*5 6 1957 0
1943 20 1953 2
1951 30 1959 o
1952 30 I960 17
1953 20 1962 2
1353 15

* Lcmbardsijde: Strand

Deze kclcnie co het scheicenstrand van Lombarcsijde cieef tct i960 bestaan, naar 
we cezir.en niet van eik .aar gegevens (tacel 1.2). Verstoring iigt cck nier aan ce 
basis van net verdwijnen van ce Dwergsterns.

Tabel 1.2 : Aantal brcedoaren van de Dwergstern te Nieuwpccrt-Lombardsijce 
(Dupond 1950, Grcctaers 1949, Verheyen 1951).

Jaar Aartal paar

1925
1946
1943
1953
1959
1960

1
1 brcecocging 

2 
5 
11 
2

* Nieuwpoort: Ijzermonding

Door opspuitingen langs de oostelijke zijde van de Ijzermonding ontstonden tijdelijk 
geschikte biotopen voor de Dwergsterns. Slechts zeer kleine aantallen kwamen tct 
broeden. De sterns verdwenen door dichtgroeien met vegetatie en door verstoring 
(tabel 1.3).
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Tabel 1.3 : Aantal brcedcaren van de Dwergstern aan de Ijzermonding íe 
Nieuwpcort (Cemarey 1973, Devillers et ai., 1988).

Jaar Aantal paar

1350 1
1351 1
1372 2
1373 2

* Zeebrugge Voorhaven

In 1S78 werd gestart "'e t de waterbcuwkuncigs werken aan de Vocrnaven van 
Zeecrucge. De westelijke en ccsteliike strekcam werden afgewerkt in i9£5-c6. Deer 
de opscuitmg met zand en slib van net gecied tussen de westelijke streKcam en ze 
ouee kacemuur ontstond een veer de sterns geschikt brcecbictocp.
5r ontstond een geciec met een picniersstaciLm van primaire duinen begroeid met 
Zandhaver, Locgkruid, Zeeraket en Strarckamille. Het terrein werd echter genivelleerd 
en ingezaaid met een mengsel van gras, graangewassen en Luzerne om het zand :e 
fixeren. Langs de rand van oe zancplaat oie wero genivelleerd, bleef een streek van 
het pioniersduin bewaard, grenzend aan het water. Cp het duin groeit Helmgras. Co 
een hoger niveau werd grover materiaal: zand, grind, keien en gefossiliseerd 
schelpenmateriaal opgespoten.

Na de havenuitbreiding vestigde zich op een opgespoten schelperstrand in de 
Voorhaven van Zeebrugge tussen de westelijke strekdam en de oude havencam. een 
grote kolonie (tabel 1.4). De kolonie verplaatste zíen enkele malen deer werken in het 
gebied en mcgelijk door verstoring deer de kckmeeuwenkolonie.Het gebied zal echter 
in de naoije toekomst door vercere opspuitmgen definitief verdwijnen.

Tabel 1.4 : Aantal brcedparen van de Dwergstern in de Voorhaven te Zeebrugge 
nade havenuitbreiding (De Putter & Orbie 19SO, Orbie 1991,0e Putter 
& Willemyns 1992, Orbie 1991).

Jaar Aantal paren

1985 1 (mislukt)
1986 8
1987 24
1988 50-57
1989 65-66
1990 45-50
1991 134
1992 87 (2 kolonies)
1993 93
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* Zeetrugge Achterhaven

Vóór de havenuitbreiding vestigde zien cd  een opgespoten gebied in de binnenhaven 
één koppel. Dit verdween echter bij de verdere uitbouw van het havengebied (tabel 
1.5).

Tatei 1.5 : Aantal broedparen van de Dwergstern in de Zeebrugse Veerhaven 
vóór de havenuitbreiding (De Putter & Orbie 19SC).

Jaar Aantal paar
:

1959 1
! I960 1

Co een eilandje in ce nieuwe havercckKen trachtte ¿en kcccel zich te vestigen (tabel 
1.5).

Tatei 1.5 : Aantal broedparen van de Dwergstern in de Zeebrugse Achterhaven 
(Veldcrnithclcgische jaaroceken van Noorcwest-Vlaanderen 1984-36).

Jaar Aantal paar

1584
1985

1
1 brcedcaar

* Zwin 

Duinen

In de Zwinduinen, dicht bij het strand broedden tot 75 paren Dwergsterns. Deze 
kolonie bleef niet gespaard van verstoring door recreanten en verdween m 1S57 (tabel
1.7).
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Tabel 1.7 : Aantal broedparen van de Dwergstern in de duinen van het Zwin te 
Knckke-Heist (Lippens 1970, Lippens & '/Ville 1972).

Jaar Aantal caren

1932 20
1937 75
1939 30
1949 40
1950 •iO
1952 20
1953 20
1955 u.

Eilard

Deer het graven van vijvers en het creeëren van eilandjes vestigde zien een kclcnie 
ín het Zwinreservaat (tabel 1.3). In 1S63 verplaatste de kclcnie zich naar een ander 
eiland ais gevolg van de competitie met Kokmeeuw en Visdief. Door het begroeid 
geraken van de eilandjes vereween ce sccrt na 1964. In 1973 kwam neg één 
keppeltje tot brceden.

Tabel 1.8 : Aantal broedparen van de Dwergstern op eilandjes in het Zwin te 
Knokke-Heist (Lippens 1970, Devillers et al., 1988).

Jaar Aantal caren

195S 3
1960 2
1960 12
1962 15
1363 8
1964 4

1965*72 0
1973 1

Reconstructie van de aantallen broedende Dwergsterns aan de Belgische kust.

Voor 1948 zijn gegevens over de verschillende kolonies erg fragmentarisch 
voorhanden. De aantallen zijn dan ook het strikte minimum. Tussen 1948 en 1958 
waren drie kolonies kontinu bezet. Omdat niet van al deze kolonies jaarlijkse 
broedgegevens voorhanden zijn,werd het aantalsverloop gereconstrueerd (zie figuur 
2).
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• M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5

,aar

 aantal paren _ _  aantal kolonies

Figuur 2 : Reconstructie van de aantallen broedende Dwergsterns aan de 
Belgische kust.

1.2 SITUATIE IN NOORDWEST-EUROPA

De populatie Dwergsterns in Noordwest-Europa vertoont in de meeste landen een 
dalende trend. Belangrijkste negatieve factoren zijn de vervuiling van rivieren en zeeën 
met chemische stoffen en de vernietiging of het ongeschikt worden van de 
broedplaatsen, meestal door vegetatiesuccessie en verstoring (Cramp et al., 1S85, den 
Boer et al., 19S3, Tucker & Heath, 1S94).



Resultaten 13

Taoel 1.9 : AantaJ broedparen van de Dwergstern in Ncordwest-Europa (den
3cer et ai., 1S93, Cramp et ai., 1S85, Meininger et ai., 19S3, Tucker & 
Heath, 1994).

aantal paar jaar trends

Duitsland (ex.SRD) 479 1990 -

Denemarken 401-U-53 1383 -
Nederland 4C0 1SS0 0
NI. Ceitagebied 240 1SS2 -
Grcct-Bnttannïe 1516 1SS0 -
Ierland 60 1330 -
Frankrijk (Atl. kust) 413-423 1985 0
België 33 1933 c/-
West-Paiearctiscn 252CC-2SCC0
Nocrdwest-curcca 3370-34UQ

3eiçiscre -tust : 0.3-0.4 % van Westpalearctiscne pccuiatie 
Beiçiscne kust : 2.7-2.3 % van Nccrcwesteurccese pccuiatie

De sterke tcename van de kclcnie te Zeebrugge in 19S1 sluit aan bij een afname van 
de aantallen crcecvcgeis in het Nederiar.es Deltagecied datzelfde jaar (den Beer et 
al., 1993) (figuur 3),wat kan wijzen co een uitwisseling tussen beide gebieden.

-ar:a i crcsccaar
.X  ------------------------------------------------------------

I  'l*c # fia rc -s  C«*>taqs-oi«3 y - ; '  3 -ioon .ççn

«aar

Figuur 3 : Aantal broedparen van de Dwergstern in het Nederlands Deltagebied 
en Zeebrugge (den Boer et ai., 1993, eigen gegevens).
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1.3 BFtOEDBlOTOPEN EN 3ROEDGEDRAG

1.3.1 BRCEDCYCLUS

Tatei 1.10 tccnt d at in Zeebrugge de eerste broedvogels terug in de kolonie kcmen 
in de derde cecade van aoril. Vanaf de aankomst tct het einde van mei worden er 
eieren gelegd. De brcedduur voor het legsel van de Dwergstern varieert tussen 18 en 
22 dagen. Na 20 dagen zijn de jongen vliegvlug en de meeste Dwergsterns heccen 
dan cck de kolome verlaten voer half juli (De Putter & Orbie, 1S92).

Tacel 1.10 : Aantal brceckcppels cumulatief in funtie van de tijd van de
Dwergstern in de Vccmaven van Zeebrugge (OrDie 1991, Ce Putter 
i  O re ie 1992).

maand apr. mei juni juli

Cecace 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1989 3p 14o 20o 3Cp Sop 0
1990 Sex. 35p 5Go
1991 lex. 22o 82p 13*p

1.3.2 BROEDBIOTCOP 

Algemeen

De Dwergstern broedt bij voorkeur oo een substraat met schelpen. Kolonies werden 
ook vastgesteld op een ondergrond van zand en een mengsel van zand en klei. 
Schelpen blijken een betere camouflage voor de nesten te bieden dan andere 
substraten (Goutner, 19SC). De afstand tot water is steeds klein, 25 tot 150 meter 
(Goutner 1990, den Boer et al., 1993).

Belgische kust

De Dwergstern broedde in duinpannen en op het hoge strand (vóór 1963), in de 
nabijheid van brak- en zoutwaterplassen en -kreken (Verheyen, 1951). Recentere 
broedgevallen vinden we op kunstmatige eilandjes en opgespoten terreinen (Devillers 
et al., 1988). In tabel 1.11 worden de kenmerken van de verschillende 
vestigingsplaatsen vergeleken.



Resultaten 15

Tabel 1.11 : Typering van de Dwergstemkolonies aan de Belgische kust Het 
aantal broedparen is het maximaal aantal waargenomen broedparen 
voor elke kolonie.

Plaats Pericce Bictccp Oorzaak
verdwijning

Broedparen

CcstduinkerKe- Kcksiice 1930-1860 Strand/
duinpan

Verstoring 30

Nieuwpocrt- Lcmbarcsijde 1948-1960 Strand Verstoring 11

Ijzermonding- Nieuwpcort 1950-1972 Cpscui-
tmg

Dichtgroei
Verstoring

■>

i Binnenhaven Zeecrugge 1953-1960 Ccscui-
ting

Bebouwing 1

Zwin Krckke-Heist 1S32-1S55 Strand/
cuincan

Verstoring 75

Zwin Knckke-Heist 1859-1964 Eiland Dichtgroei
Kokmeeuw

/
Visdief

15

* Kolonie Zeebrugge Voorhaven

Vanaf 1S85 kwam de Dwergstern tct broeden op een opgespoten terrein met scheipen 
;n het gedeelte tussen ce westelijke strekdam en de oude havendam. In de winter 
1S87-28 werd dit broedgebied genivelleerd en ingezaaid cm het zand te fixeren. Ce 
Dwergsterns kwamen in 1988 wel tct broeden op een hoger gelegen schelpenstrand 
aan de rand van de zandvlakte. In 1S89 verlieten de vogels deze broedplaats ra  
verstoring en vestigden zien op een schiereilancje, cp korte afstand van het 
scheipenstrand (zie figuur 4). In 1990 en 1991 broedden de Dwergsterns ook op cit 
schiereiland. In 1992 werd op het schiereiland zelf een dijk aangelegd. De 
Dwergsterns verlieten het gebied niet maar broedden op een zandstrand en 
schelpenstrand in het gedeelte tussen de nieuw aangelegde dijk en de oude 
havenmuur. Ook in 1993 was de kolonie hier gevestigd (De Putter & Wiilemyns, 
1992).

In 1991 zijn Georges De Putter en Frederik Wiilemyns gestart met een 
natuurcntwikkelingsexperiment te Zeebrugge. Vermits de kolonie sterns In de 
Zeebrugse Voorhaven gedoemd is te verdwijnen hadden beide veldornithologen het 
plan opgevat om voor de vogels een alternatief broedgebied te kreëren.
Op een voer het publiek afgesloten dwarsdam van de oostelijke strekdam werd, over 
een oppervlakte van 90 bij 9 meter, een laag schelpenzand aangebracht. Het 
proefterrein ligt ongeveer 1,5 kilometer in zee en ís volledig afgeschermd voor 
recreanten.
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Figuur 4 : Situering van het broedgebied van de Dwergstern in de Voorhaven van 
Zeebrugge in 1991 (Devos & Meire, 1992).

1.3.3 BROEDGEDRAG EN BROEDSUCCES

Bij gebrek aan gegevens over het aantal vliegvlugge jongen kunnen we geen 
resultaten geven van het werkelijk broedsucces in de kolonie.
Om toch een idee te geven van het ultkcmstsucces (hatching succes) van de pulli is 
voor de kolonie te Zeebrugge de vergelijking gemaakt van het aantal ais pulli geringde 
sterns en het aantal broedparen (tabel 1.4). De pulli werden geringd door werkgroep 
Zeebrugge (Belgisch Ringwerk, Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen).
In tabel 1.12 wordt een overzicht gegeven van het uitkomstsucces in de kolonie 
Dwergsterns te Zeebrugge.
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Tabel 1.12 : Uitkcmstsucces in de kolonie Dwergsterns te Zeebrugge.

Jaar Pulli geringd Aantal paar Aantal jongen eer caar

1S87 23 24 0.96
1988 79 57 1.39
1989 83 86 1.26
1990 33 50 0.65
1991 123 134 0.96
1992 37 37 0.42

Gemidceld aantal jcn.gen : 0.9 
uitersten : 0.42 - 1.39 jengen.

4.

Een gemiddeld brcedsucces van 0.4 viieçviuçge engen eer crcedcaar werdt veer ce 
Dwergstern ais ondergrens vcor een stacieie pccuiatie ceschcuwd (den Beer et at., 
1S93). Gezien wij in Zeecrugge enkel gegevens ever het aantal pulli hefceen zcncer 
informatie ever mortaliteit tussen uitkomst en viiegvlug wcrcen, is het cnmcgeliik cm 
conclusies te trekken ever het brcedsucces (aantal viiegvlugge jengen) van de 
populatie.

1.3.4 VOEDSEL EN FOERAGEERGEBIEDEN

De Dwergstern voedt zien met garnalen en steurkrabben, met visjes (Stekelbaars, 
jonge platvis, groncels, Zandaal) en in mindere mate met insekten. Vcecsel wcrct 
gezocht in ondiep, redelijk helder, meestal stilstaand zout of brak water (Verheyen, 
1S51). De Dwergstern zcekt zijn vcedsel oinnen een straal van 5-7 kilometer en in de 
broedtijd zelfs binnen 1.5 kilometer van de kolome. In Zeebrugge fcerageren 
Dwergsterns vooral in het geoied tussen de strekdammen.
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2. VISDIEF

De Visdief brcedt zcwel in de boreale, in de gematigde ais in de tropische zone; in 
Mediterrane geciecen. n steppen en in halfwcestijnen. De seen orcect langs kusten 
en aan meren ;n het binnenland, in Europa, Nccrd-Amenka en in een aantal zones in 
Zuidelijk-Amerika en Afrika. De Europese Visdieven overwinteren vooral langs de 
kusten van West-en Zuid-Afrika (Cramp et al., 1S85). Veer de Europeese verspreiding 
van de Visdief verwijzen we naar kaart 2.

Kaart 2: Verspreiding van de Visdief in Europa (naar Cramp et ai., 1985). (Zwart = 
intensief aanwezig; gearceerd = verspreid aanwezig)
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Figuur 5 : Evolutie van de aantallen broedende Visdieven aan de Belgische kust.

* Zeebrugge Vccrnaven

De evolutie van de aantallen broedparen op de opgespoten zandvlakte in de 
Voorhaven is weergegeven in tabel 2.1. De reden voor de achteruitgang in 1992 en 
1993 is niet gekend, maar de uitbreiding van de vegetatie op de zandvlakte is een 
mogelijke oorzaak.
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Tacel 2.1 : Aantal brcecparen van de Visdief in de Veerhaven te Zeebrugge (De 
Scheemaeker 19S2, De Scheemaeker pers. med., Orbie 1991).

Jaar Aantal crceccaren

1985 0
1986 0
1987 30
1988 30
1989 350
1990 350
1991 350
1992 3C0
1993 413

* Zsecrugge Achternaven

In ee Achternaven crcect de Visdief cp eilandjes In epspuitingen en nieuwe, niet 
afgewerkte steekcokken. Het aantal crcedparen verschilt jaarlijks vrij sterk vtacel 2.2).

Tace! 2.2 : Aantal broedparen van de Visdief in de Zeebrugse Achterhaven (De 
Scheemaeker 1992, Veldomitholcgische jaarboeken van Ncorcwest- 
Vlaanderen 1982-89).

Jaar Aantal brcedoaren
- -- - -  —  -- -  ] 

1982 3
1983 75
1984 60-65
1985 10
1987 Enkele koppels
1990 10
1991 55
1992 68
1993 29

* Zwin

De kolonie is ontstaan in 1960 door het uitgraven van een aantal vijvers bij de aanleg 
van de Internationale Dijk. De vogels broedden op eilandjes in deze vijvers (Desmet 
1987, Devillers et al., 1988, Lippens 1970, Verheyen 1951).
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Het begroeid geraken van de eilandjes worct ais oorzaak gezien van de afname rond 
1S63. Docr ceheerswerken, namelijk net afciaggen en met schelpengruis verhogen, 
nam het aantal later weer toe. In 1979 eidde het herstellen van de eilandjes tct een 
verdubbeling van de aantallen brcedence Visdieven. De evolutie van de aantailen 
brceccaren van de Viscief in net Zwin ;s vcorgesteld in tabel 2.3.

Tabel 2.3 : Aantal broedparen van de Visdief in het Zwin te Knckke-Heist 
(Burggraeve pers. med., Lppens 1970, Veidcrnitbclcgische 
jaarboeken van Noordwest-'Vlaanderen 1980-39).

Jaar Aantal j  uxmT Aantal Jaar Aantal Jaar Aantal

i9 6 0 5 1970 60 1980 291 1990 125
JS61 130 1971 93 1981 325 1991 135
1962 3C0 1372 1C9 1382 375 I 1992 86
1963 1C0 1973 120 1983 320 I 1993 120
1964 175 1974 132 1984 280 !
1965 200 1975 93 1985 235
1966 180 1973 164 1986 235 !
1567 2C0 k / t 194 1 c?8 7 170
1963 50 1373 175 1988 130
1563 30 1379 282 1983 80

2.2 SITUATIE IN NOORDWEST-EUROPA

In tacel 2.4 zijn de aantallen broedparen van de Visdief in Noordwest-Europa 
vcorgesteld.
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Tabel 2.4 : Aantal brcedDaren van be Visdief in Ncordwest-Europa (Cramp e ta  
1S88, Gibbons et al., 19S3, Meininger et al., 1993, Stienen & 
Brenninkmeijer 1992).

Aantal paren Jaar Tendens

Duitsland (ex. BRD) SOCO 1975 .

Denemarken 500 1980 -

Nederland 12CCÛ-15CC0 1992 •/’O
NI. Deltagebied 55CQ 1992 +
Grcot-Brittannië à Ierland iecco 1987 0/m
Frankrijk 2CCC-25C0 1973 -

België (Kust) 5c5 1993 o / -
West-Palearctisch 11CCC0
Nccrdwest-Eurcca 38165-41665

Eeigische kust : 0.5 % van de Westpalearctiscne pccuiatie 
Beigisc.ne kust : 1.26 - 1,48 % van de Noordwesteuropese populatie

2.3 BROEDBIOTOPEN EN BROEDGEDRAG

2.3.1 BROEDCYCLUS

Vanaf haif april keren de Visdieven terug in de nabijheid van het broedgebied. Het 
leggen van de eieren begint in de tweede en derde week van mei en duurt tot half juni 
(Geelhoed, 1S88). Rossaert et al. (1993) observeerden in 1991 dat de meeste legsels 
begonnen tussen 19 mei en 3 juni, met een maximum in de periode 19 tot 27 mei. In 
1989 kwamen veel paren later aan in het broedgebied (tabel 2.5). De eieren werden 
21 tot 30 dagen bebroed. Na 23 tot 27 dagen zijn de jongen vliegvtug. Eind juli gaan 
de meeste vogels de kolonie verlaten (Cramp, 1985).

Tabel 2.5 : Aantal broedkoppels cumuiarief in functie van de tijd van de Visdief 
in de Voorhaven van Zeebrugge (naar Orbie, 1991).

maand mei juni juli

Decade 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1989 30p 70p 160p 250p 350p 400p
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2.3.2 BROEDBIOTOCP 

Algemeen

Broedende Visdieven werden gevoncen op rustige, cverzichteiijke en niet te hccg 
begroeide terreinen aan de kust en in inet binnenland. De brcecpiaats ;s geiegen 
tussen gras en lage kruiden, oo zand- en kiezeibcdem cf co scnelpenoanken. Het 
nest wordt cp kale grond of cp kort gras gebouwd, de voorkeur gaat uit naar plaatsen 
waar de bedekkingsgraad van ce vegetatie oneer de 50 % blijft. (Geelhoed 1S88, 
Stienen & Brenninkmeijer 1SS2).

In andere landen werden regelmatig kleine kolonies aangetroffen ín cnnatuurlijke 
bictccen zoals co zaken met grindbeceKkmg (Bouwmeester & van Dijk. dS91 ). !n 
Terneuzen was een Visdievenkclcnie van 145 nesten gevestigd co een plateau met 
keien van 35 cp 25m, vrijwel zonder begroeiing (Rcssaert era/.. 1SS3). In latere jaren 
lieo dat co tot 3C0 paar tenmidden van veel begroeiing. Het broeden n een gecied 
met een ongewoon sufctraat werd in ons land nog niet vastgesteld, maar het toont wel 
aan dat de soort positief reageert cp ze kreatie van geschikte bictcpen, ook dient zij 
mensen.

* Zeebrucge

In de Veerhaven te Zeecrugge broeden de meeste Visdieven cp de zandvlakte in het 
nccrdwestelijk gedeelte, verspreid ever een grete oppervlakte (gebied A cp figuur 5). 
In gecied B en C komt respektievelijk 10-15 en 5-10 procent van de populatie tot 
broeden. In de Achterhaven komt de Visdief tot broeden in een aantal kleinere 
kolonies op opgespoten terreinen met plassen, eilandjes en slikken.

ñguur 6 : Situering van het broedgebied van de Visdief in de Zeebrugse 
Voorhaven in 1991 (Devos & Meire, 1992).

N



Resultaten 25

* Zwin

De Visdieven broeden hier op viakke eilandjes met een lage, zcutminnende vegetatie. 
De vogels crceden verspreid aver verschillende eilandjes en binnen de 
kckmeeuwenkclcnte. De vegetatie cd  de eilancjes wcrct jaarlijks gedeeltelijk verwijderd 
om het biotoop aantrekKeiijk te noucen voor de Visdief. Vcigens Lppens (197C) 
werden de nesten becreigd door ratten, maar er zijn geen gegevens over het 
crcedsucces van deze kolonies.

2.3.3 BROEDGEDRAG EN BRCEDSUCCES

Ock hier werd deer een rinçcamcaçre het uitkcmsïsucces in de kolonie van 
Zeebrugce cepaald. De Viscieven haccen er n ce ,aren ’ 569 en 1991 gemicceid 1.3 
pulll per paar (tacei 2.5).

Tabel 2.5 : Uitkcmstsucces van de kolonie Visdieven te Zsebrugge.

Jaar Pulli geringd Aantal csar Aantal ;ongen per paar

1989 301 550 1.23
1991 960 705 1.26

In vergelijking met een aantal Nederlandse kolonies is het uitkcmstsucces (hatching 
succes) van de Zeebrugse kolome 'neeg (Rossaert et al., 19S3). Een uitsoraak ever 
net brcedsucces Is hier echter, bij gecrek aan gegevens over het aantal viiegvlugge 
jongen, niet mcgelijk. Gegevens van het oroedSLCces (aantal viiegvlugge jongen) in 
andere kolonies toont wel een grote variatie van deze maat aan: Duitsland 
(Waddeneiland), 0.G2-1.51 jongen uitgevlogen per paar (Becker & Finck, 1986), 
Nederland (Griend) : 0.10-0.57 viiegvlugge jongen per paar (Veen & Faber, 1989). In 
de literatuur worden ais belangrijkste faktoren die het brcedsucces beïnvloeden 
predatie, weersomstandigheden en het voedselaanbod genoemd (Becker & Finck 
1985, 1986).

2.3.4 VOEDSEL EN FOERAGEERGEBIEDEN

De Visdief voedt zich met Haring, Sprot, Zandspiering, Stekelbaars en kreeftachtigen. 
De Visdieven van het Zwin zoeken hun voedsel op binnendijkse plasjes en op zee ten 
westen van het Zwin, in de richting van Zeebrugge. Zij vliegen echter niet in de 
richting van de Westerschelde (Lippens 1970, Burggraeve pers. med.).
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De Visdieven van Zeefcrugge foerageren frequent ter hoogte van het uiteinde van de 
strekdammen en omgeving. Ze vcigen er ock vissersschepen en voeden zich met 
allerlei visafval die overoccrd wordt gegccid. Er zijn ecnter cck waarnemingen van 
Visdieven die vereer van de kolonie af co zee voedsel zoeken (Cffrnga ei al., in prep).
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3. GROTE STERN

De Grote Stern broedt langs de kusten van het Westpalearctisch gebied, langs de 
Zwarte en Kaspiscne Zee en de kusten van Midden- en Zuid-Amerika. De scort 
overwintert langs de kusten van West-Afrika tct aan de Kaao, in het zuidoosten van 
Afrika, aan oe Roce Zee en langs de Midden- en Zuidamerikaanse kust. Kolomes zijn 
steeds gevestigd nabij cndieo, helder water (Cramp at al., 1285). Voer de Europese 
verspreiding van de soort verwijzen we naar kaart 3.

Kaart 3: Verspreiding van de Grote Stem in Europa, (naar Cramp et ai., 1985)
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De vergelijking tussen de aantallen brcedcaren van de Grete Stem te Zeebrugge en 
net Nederlandse Deltagebied (figuur 7) geeft aan dat de toename van de Grote Stern 
in Beigië, de afname in het Nederlandse Deltagebied gedeeltelijk compenseert.

Figuur 7 : Aantal broedparen van de Grote Stem in het Nederlands Deltagebied 
en te Zeebrugge (De Scheemaeker pers. med., Meininger eta!., 1993).

3.3 BROEDBIOTOPEN EN BROEDGEDRAG

3.3.1 BROEDCYCLUS

De eerste Grote Sterns kunnen reeds in maart in de buurt van de kolonie verschijnen. 
De eileg begint evenwel niet voor begin mei en legsels worden nog gevonden tot eind 
juli (SOVON. 1987). Grote Stern, Visdief en Dwergstern hebben normaal één broedsel 
per jaar, maar leggen indien het eerste legsel verloren gaat wel een vervanglegsel 
(Cramp et al., 1985).

Orbie (1991) beschrijft voor 1989 en 1990 de aankomst van de broedvogels in-de 
kolonie te Zeebrugge (Belgische kust)(tabel 3.3). In 1989 arriveerden de Grote Sterns 
slechts zeer laat in het toekomstige broedgebied. Vermits dit de eerste maal was dat 
de soort hier tot broeden kwam, is deze late start waarschijnlijk te wijten aan de 
onbekendheid van de sterns met het gebied. Daaroij komt nog dat in 1989 in mei en 
juni erg intensief in het gebied werd gewerkt, terwijl er in 1990 geen verstoring was. 
In juli is er vrijwel nooit verstoring wegens de bouwvakantie. De latere start van de 
eileg in 1989 heeft geen aantoonbaar effekt gehad op het broedsucces (zie 3.3.3).

■crr'seivc«! Marxania

laaoruis9

‘ 566 * 367 *360 *369  *990 " 99*  *992
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De eieren worden 22 tot 26 dagen beorced en de jcngen van de Grote Stern zijn na 
23 dagen viiegviug. De brcecvogeis verlaten de kclcnie vanaf eind juli tot half 
augustus.

Tatei 3.3 : Aantal brcedkcppels van de Grote Stern in de Voorhaven van 
Zeebrugge (naar Grbie 1S91).

maand mei juni juli

Cecace 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1989 iCex 2Cex SCex iCCp I50p 25Cp
1990 3Cex 35Cex -iCCex 3C0c

3.3.2 BROEDBIOTCCP

Algemeen

De Grote Stern broedt co geïsoleerde, schaars begroeide zandige terreinen aan de 
kust. Onbegroeide stukken zand grenzend aan lage vegetatie zijn het geprefereerd 
biotoop. Schelpen mogen op het zand voorkomen, maar mogen nccit volledig 
ccdembedekkend zijn (Veen, 1977).

* Zeebrugge

De kolonie van de Grote Stern situeert zich aan de rand van het primaire duin en de 
zandvlakte (figuur 3). De eigenlijke broedplaats is een kale, zandige plek van 
ongeveer 12 bij 4 meter en overlapt met de kckmeeuwenkolonie die gevestigd is in het 
primaire duin. Er is vrijwel geen overlap met de kolonie Visdieven die broeden op ce 
zandvlakte.
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Figuur 3 : Situering van het broedgebied van de Grote Stem in de Veerhaven 
van Zeebrugge in 1991 (Devos & Meire, 1992).

3.3.3 BROEDGEDRAG EN BROEDSUCCES

Zoals bij de vorige soorten werd ook bij de Grote Stem een ringonderzcek uitgevcerd. 
De gegevens over het aantal aantal geringde pulli worden gegeven in tabel 3.4. Het 
aantal jongen per paar schommelde tussen 0.35 en 1.13.

Tabel 3.4 : Broedsucces van Grote Stems te Zeebrugge.

Jaar Pulli geringd Aantal paar Aantal jongen per paar

1989 260 250 1.04
1990 512 600 0.85
1991 1069 950 1.13
1992 1023 1100 0.93

Gemiddeld: 0.99 jongen per nest
Uitersten: 0.85 - 1.13 jongen per paar
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In 1989 werden 70 oulli dcod gevonden, vermcedelijk gestcn/en door voedselgebrek 
{Croie, 1991). ln Necertanose koiomes brengt een paar Grote Sterns gemiddeld 0.74 
viiegvlugge jongen groet, met ais uitersten 0.40-0.95 viiegvlugge jongen per paar 
(Veen & Faber, 1S8S).

Tabel 3.5 : Broedsucces van Grote Sterns in Noordwest-Eurcpa.

P'asts Land Aantal jcncen Bron

Griend NL 0.74 Veer it Facer (1989)
Ccouet Island JÛ 0.75 Lançnam 1974

(iniVeer & FaDer 1969)
ScharhÖm DU 0.T3 Glutz i  Bauer (1982)
Kr.echtsand DU 1.2 Giutz 3t Bauer (1982)
Scoit neat GB 1.22 Chestney 1970

(iniVeen â Faber 1989)
Bassin FR 1.75 Camcedcn 1977
d'Arcachcn (iniVeen it Faber 1989)
Zeebrugge 3E Q.S9

Opnieuw kunnen we nier moeilijk conclusies trekken over het werkelijke brcedsucces 
m Zeecrugge.

3.3.4 VOEDSEL EN FOERAGEERGEBIEDEN

De Grote Sterns ¡n Zeebrugge voeden zich met Zandspiering, Smelt, Haring en Sprot 
(Orcie, 1S91). De aanwezigneid van rijke vcedselgebieden is erg belangrijk voor ce 
vestiging van een brcedkclcme. De vcedselbeschikbaarheid speelt vooral een cruciale 
rol in het brcedsucces. In ¡aren met veel voedsel leggen de sterns eerder en meer 
eieren, wordt meer vis aangeveerd voor de kuikens en zijn dus ook hun 
overlevingskansen groter (Veen, 1977).
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4. NOORDSE STERN

De Noordse Stern brcect in de gematigde, boreale en arctische zone ;n Europa, Aziè 
en Noord Amerika. De soort overwintert in de oceanen rend de Zuidpool (Cramp ei 
al., 1885).

Kaart 4: Verspreiding van de Noordse Stem in Europa.(naar Cramp et al., 1985)

4.1 HISTORISCH OVERZICHT VAN DE SITUATIE AAN DE BELGISCHE KUST

Doordat het zwaartepunt van haar verspreidingsgebied noordelijker ligt, komt de 
Noordse Stern bij ons enkel in zeer kleine aantallen tot broeden In de kolonies 
Visdieven.

* Zeebrugge Voorhaven

De Noordse Stern werd enkel broedend waargenomen in 1986, 1987 en 1989 (tabel 
4.1).
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Tabel 4.1 : AantaJ brcetíparen van de Noordse Stem in de Zeebrugse Veerhaven 
(Devos â Meire 1992, Dewulf & Geers 1989, Croie 1991).

Jaar Aantal oaar

1966 1
1987 2
1988 0
1989 3

* Zwin

In net Zwln kemt de Necrose Stern slechts erg onregelmatig tot broeden (tatei 4.2).

Taoei 4.2 : Aantal broedparen van de Noordse Stem in het Zwin te Knckke-Heist 
(Devillers eta/., 1988, Dewuif à Geers 1989, Veldomrthoicgische 
¡aaroceken van Ncordwest-Vlaanderen 1982-34).

Jaar Aantal oaar

1968 1
1976 1
1982 1
1983 1

4.2 SmJATlE IN NOORDWEST-EUROPA

Tatei 4.3 geeft een overzicht van de aantallen broedparen van de Noordse Stern in 
Noordwest-Europa.
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Tabel 4.3 : Aantal braectoaren van be Noordse Stem in Nocrdwest-Eurcca 
(Cramp e ta /., 1985, Gibbons et al., 1993, Meininger et al., 1993, 
SOVON, 1987).

Aantal qaar Jaar Tendens

Duitsland 25C0 1979 -

Denemarken 55CC-ÔCC0 1973 0
Nederland 1CCO-1 SCO 1983 -

Grcct-3nrtannië en Ierland 465C0 1987 -

Frankrijk 0 1980
België 1-3 1986-39
NL Deltagebied 40-50 1992
West-Paiearctiscn 245C4G-246140
Ncordwest-Europa 555CC-566CQ
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5. DOUGALLS STERN

De Dougalls Stern brcedt in alle continenten in de gematigde en tropiscne gordel. In 
Europa heeft de soort een heel beperkt verspreidingsgebied. Ze drcect vooral n 
Ierland, Groct-Brittannië en Frankrijk. Deze stern ovenwintert langs de kusten van 
tropische oceanen (Cramo at ai., 1S85).

Kaart 5: Verspreiding van de Dougalls Stern in Europa, (naar Cramp et al., 1985)

5.1 HISTORISCH OVERZICHT VAN DE SITUATIE AAN DE BELGISCHE KUST

In België werd de soort enkel broedend vastgesteld in het Zwin.

* Zwin

Tussen 1976 en 1987 werd vrijwel jaarlijks een gemengd broedgeval van een Dougalls 
Stern met een Visdief vasigesteld (tabel 5.1).
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Tatei 5.1 : BrcedgevaJlen van de Dougalls Stern in het Zwin te Knokke-Heist 
(Burggraeve 1977, Devillers et al., 1S88, Dewulf & Geers 1989, 
Veldomrthoicgisctie jaarboeken van Noordwest-Vlaanderen 1980-88).

Jaar Brcedgevallen

1970 gemengd orcedçeval met Visdief, 1 ¡eng
1977 gerrengd crcecgeval met Visdief, misluKt
1973 gemengd crcecgeval met Visdief, mislukt
1973 2 gemengee crcecçevallen met Viscief, mislukt
1980 gemengd orcedçeval met Visdief
1982 gemengd crcecgeval met Visdief
1983 gemengd crcecgeval met Visdief
1984 gemengd crcecgeval met Viscief, 1 ;cng
1985 gemengd crcecgeval met Visdief
1987 gemengd orcedçeval met Viscief

5.2 SITUATIE IN NOORDWEST-EUROPA

De populatie van de Dougalls Stern in Europa ís erg klein (tabel 5.2).

Tatei 5.2 : AantaJ broedparen van de Dougalls Stern in Ncordwest-Eurcpa 
(Cramp eta!., 1985, Gibbons eta!., 1993).

Aantal paar Jaar Tendens

Groot-Brittannié & Ierland 490 1987 .
Frankrijk 100 1987 -
België 1 gemengd 1976-1987

paar
West-Palearctisch 1590
Noordwest-Europa 590
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IV. DISCUSSIE

1. Evolutie van de aantallen

Het historisch overzicht leert ons dat er vijf sternensccrten broeden (gebroed hebben) 
aan de Belgische kust. Elk nebben ze echter een verscnllence 'geschiedenis’. De 
Dwercstern is zeker reecs sinds de vorige eeuw ais brcecvcgel aanwezig. Er waren 
meerdere kolomes. Aantallen broedparen en kolonies narren af in de ¡aren '50, :ct 
begin '60 een diectecunt bereikt werd. Tot 1985 ontbrak ze sccrt volledig of brcecce 
spcradiscn. Vanaf 1986 s er terug één kclcme (Zeecruggs) die snel toeneemt. De 
Visdief brcecce missc.nien reeds vorige eeuw 3an onze kust. maar is deze eeuw pas 
sinds 1960 brcecvcgel. Ze is onafgecrcKen aanwezig n ;luc:uerence aantallen, sincs 
1982 met 2 kclcnies. sines 1987 met 3 kcicnies. De Grote stern s een neuwKcmer: 
hij orcect pas sinds 1988 met 1 kcicnie. Aihcewel de aantallen van ce one scortea 
tcenemen, blijft hun verspreicirg grotenceels becerkt tct eén orcecgecied: ce 
Veerhaven van Zeecrugge. Noordse Stern en Dougalls Stern orceden sincs ce jaren 
'70 onregelmatig met 1 of 2 brceccaren. Onze kust ligt marginaal zinnen nun 
verspreidingsgebied.

Co Ncordwest-Eurccese schaal waren er deze eeuw zeer sterke 
aantalsschommelingen in de copulaties van zowel Dwercstern, Viscief ais Grcte Stern 
(Van Veen & Faoer, 1989). Gezien sternen meestal in cicmerssituaties broeden is er 
altijd een bepaalde natuurlijke schommeling in de aantallen. De sterke ‘luctuaties 
hacden echter een andere oorzaak: in het begin van de eeuw eierrapen. rond 1960 
reductie van de reproductiecapaciteit door gechloreerde giftstcffen (vooral bekend van 
Viscief en Grcte Stern) en nadien, en in het bijzonder veer de Dwergstern, het 
wegvallen van geschikte crcedplaatsen door de uitbreiding van het stranctcerisme. 
Binnen de Europese context hebben Dwergstern en Grcte Stem een algemeen 
dalende trend gedurende de laatste 20 jaar. de Visdief zou vrij stabiel zijn (Tucker & 
Heath, 1994). "

2. Habitatvereisten

Uit de hoofdstukken over voedsel en foerageergebieden blijkt dat onze kustwateren 
meer dan voldoende voedsel bieden voor de aanwezige sternen. Voedselgebrek kan 
dus zeker geen beperkende factor zijn voor de uitbreiding van de sternenkolonies en 
het koloniseren van nieuwe broedgebieden. De snelle toename van de populaties in 
een (toevallig ontstaan) uitermate geschikt broedhabitat in de Voorhaven van 
Zeebrugge toont aan dat niet het voedsel, maar het gebrek aan geschikt habitat de 
verdere verspreiding van de sternen langs onze kust verhindert. Willen we in de 
toekomst deze situatie aanpassen, dan is het belangrijk rekening te houden met de 
habitatvereisten van de drie soorten.
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Rekening houdend met onze eigen gegevens, met Kooyman (197S) en Tucker à 
Heath (1994) kunnen we de habitatvereisten ais volgt samenvatten:
De nestolaats zeii moet in open terrein liggen en boven het springvloedniveau, ce 
vegetatie meet laag zijn of ijl, voer de Dwergstern zijn kale grond of schelpengruis 
ideaal. Het aantal grcncpredatcren of luc.ntpreaatoren meet laag zijn (liefst niet vlakeij 
meeuwenkclcmes voor de Dwergstern) en de recreatiedruk en andere menselijke 
verstoring meet afwezig zijn of gering. De fçeraceergeciecen mogen met :e ver af 
liggen, met met te vervuild water en met cp bereikcare diepte vclccende vis, 
scnaalciertjes en insekten. Beschutte fcerageergeciecen (windvrij) worden graag 
gecruikt.

Kustbrcedende sterns brcecen enkel in kolonies. De groette van een kolonie hangt 
af van ce opcenviaKte aan geschikt broecbictccD, ce nceveeiheid en beschikcaarhetd 
van voedsel en de aantallen potentiële crcecvcgeis (acuiten) n een oepaald gecied. 
Een kcicnie kan bij ae Grcte Stern en ce Viscief zestaan uit enneie cutzencen 
exemciaren. Dij de Dwergstern uit enkeie ncncercen caren (Cramo era/., 1985). De 
meeste Kolomes van ce Dwergstern zijn Klein en bestaan vaaK uit slechts ennele paren 
(den 3cer eral.. 1SS3).

Het voorkomen van sterns met meeuwensoerten zou enkel een gevolg ziin van een 
gecrek aan ruimte en met aan een voorkeur (Bergman. 1380). Vooral de Dwergstern 
vermijdt het liefst de .nabijheid van andere soorten sterns of meeuwen.
Aan de Belgische kust broeden enkele duizsneen paren Kokmeeuwen, verspreid ever 
kolomes in het Zwin en te Zeebrugge. De kolonies van de Viscieven zijn steeds in de 
onmiddeilijke nabijheid of overlappen met ce kckmeeuwenkclonie.
Orbie (1991) stelce vast dat de Dwergsterns in Zeebrugge tijdens het broedseizcen 
1990 hun nesten verlieten en de kciome zien verplaatste. Dit was vclgens de auteur 
te wijten aan de te korte afstand tussen de aggressieve Kokmeeuwen en de kolome 
van de Dwergsterns. Ook de kolonie Dwergsterns in het Zwin verplaatste zich naar 
andere eilandjes teen de Kokmeeuwen- en Visdievenkolonie groter werd (Lippens, 
1970). Verplaatsing van kolonies Dwergsterns na verstoring door Laridae werd ook in 
andere landen vastgesteld (Goutner, 1990).

De habitatvereisten tonen duidelijk aan dat er momenteel buiten Zeebrugge en het 
Zwin (enkel voor Visdief) geen gebieden zijn die aan alle vereisten voldoen. Een 
uitbreiding van het aantal kolonies is echter zeker noodzakelijk, willen we de huidige 
aantallen behouden of verhogen. Bovendien is de situatie in Zeebrugge zeer 
kwetsbaar en de toekomst onzeker. Nu al is er een negatieve invloed door-de 
verdergaande werken in het gebied van de sternenkolonies, waardoor de aantallen 
van de Grote sternenpopulatie tot de helft verminderden (nog 800 bp in 1994). De 
noodzaak voor een duidelijk beschermingsplan dringt zich op.
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3. Beheer en beleid naar ¿e *cekcmst

Het behoud van bepaalde populaties kan gebeuren deer het nemen van specifieke 
maatregelen ten benceve van een soort (sccrtbescnermmgsplan) of ccor het 
beschermen van grotere gebieCen waarin de soort in kwestie voorkomt 
(habitatbeschermingscian). Een duurraam behouden van brcecende sternen langs ce 
kust vereist beide benaderingen: enerzijds ccor beheer (natuurontwikkeling) en 
ancerzijcs deer een ceieid waaroij het garanderen van rust door het vrijmaken 
(afschermen) van kuststrcKen ais ercecgeciecen prioritair beschouwd worct.

3.1 Scortgericht beleid

□cor een efficiënt beheer en be'eia cp korte zowel ais co 'arge termijn kunnen met 
vrij eenvoudige micdelen talrijke broechacitats gecreëerd wcrcen. De zeer recente 
toename van een aantal sternenkoicnies in het Westerscheldegebied na een 
comcinatie van natuurtecnnische milieubouw en kleinschalige beneersaktiviteiten is een 
bewijs van de efficiëntie van ceze maatregelen (Arts à Meininger, 19S4).

Gezien het huidige beiang van de Zeebrugse voorhaven voer sternen ligt het veer 
de hand om bij de afwerking van de haveninfrastructuur te zoeken naar mogelijkheden 
om, binnen de rancvccn.vaarden van de havenuitbouw, een aantal terreinen ais 
oroedbictccp veer sternen te behouden ofte creeëren. Hierbij kunnen wij cenken aan 
de volgende mogelijkheden:

♦ten noorden van de huidige LNG terminal treect een natuurlijke verzanding cp. 
Dit zou kunnen gestimuleerd wcrcen (eventueel via cpspuiting) waardeer een 
belangrijk broedbiotocp zou ontstaan in een gebied waar geen verdere 
ontwikkeling van havenaktiviteiten wcrct gepland.

♦binnen bepaalde bedrijfsterreinen liggen vermcecelijk neg kleine gebieden die n 
aanmerking komen ais potentiële broedgebieden mits het nemen van de nodige 
natuurtecnnische maatregelen.

♦ten westen van de westdam treedt natuurlijke aanzanding op. Het strand is hier 
reeds zeer breed. Het is denkbaar cm zo ver mogelijke van het toeristische strand 
van Zeebrugge de aanzanding te bevorderen cf zand op te spuiten zodat een 
eilandje ontstaat tegen de westdam wat zeer geschikt kan gemaakt worden voor 
sternenkolonies.

♦ten oosten van de Oostdam treedt eveneens natuurlijke zandwinning en 
aanslipping op. Hier ontwikkeld zich momenteel het natuurgebied "Heist-Oost". Het 
opspuiten van een zandeiland tegen de strekdam, zeewaarts van de huidige 
aanzanding zou eveneens een goede broedplaats voor sternen kunnen worden.
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Het behouden van sternenkclonies binnen of rond de Zeebrugse voorhaven ais ’kern’ 
kan belangrijk zijn ais 'reservoir' voer net (later) koloniseren van gebieden die in ce 
toekomst ais gevolg van een aangepast beheer en beieid zouden kunnen ontstaan.

3.2 Gebiedgericht beieid

Naast het nemen van maatregelen die oo beperkte plaats geschikte brcedbictccen 
willen creeëren is een algemeen ceieid nocdzakeiijk, waarbij binnen de kuststreek een 
aantal geoieden in een min of meer natuurlijke tcestand wordt behouden en .vaar cccr 
het claatseiiik (en tijcelijk) weren van recreatiedruk sternen en andere tracitioneie en/of 
cecreigde strancbrcecers Vbv Strancclevier) xunr.en voorkomen.

De recreatieve druk langs ce Belgiscne kust heeft en/ccr gezorgd dat ererziics co 
de strancen geen vcgeis meer runnen brceden wegens de grote verstoring en 
anderzijds is cp veie oiaatsen ce cvergang van strand naar cuin, met een scecifieK.e 
fauna en flora verewenen cccr een fysische verstoring. 3ijvccrceeld het aanorengen 
van harde infrastructuur,het vertrappen etc. Daarom s het van groot belang cm een 
aantal gebiecen in een zo natuurlijk mcgeiijke vorm te behouden. Dit meet uiteraard 
onderceel zijn van een glcbaal beieid. Hien/ccr willen we verwijzen naar het concept 
Integrated coastal zene management" dat momenteel steeds meer ais uitgangspunt 
wordt aanvaaro. Door Seys et al. (1S93) en Meire 3< Kuijken (1S93) werd een overzic.nt 
gegeven van de megeiijkneden voor geïntegreerd kustzonebeheer en specifiek veer 
de oprichting van ‘integrale kustreservaten". "Integrale kustreservaten" zouden een 
categorie van beschermce geoieden moeten wcrcen die binnen hun perimeter alle 
zonaties van de kust-eccsysteem zouden moeten omvatten: de ondiepe zee met 
kustbanken, het strand, ce duinen, ce duin-pclder-overgangzone en indien aanwezig: 
slik en schor of fossiele duinen. Slechts een zeer beperkt aantal plaatsen langs ce 
Vlaamse kust zijn ruimtelijk neg voldoende gaaf cm voor aanduiding ais "integraal 
kustresenvaat" in aanmerking te kunnen komen:

- Het gebied ten oosten van Knckke (het Zwin en omgeving)
- de oostelijke oever van de Ijzermcnding te Nieuwpcort
- het gebied rond De Panne-Adinkerke (Westhcek-Oosthcek-Cabourg)
- het complex "Zeebermduinen-Ter Yde-Hannecartbos-Ocstvoorduinen
- het domein Prins Karei te Raversijde
- het gebied tussen Wenduine en Blankenberge
- het gebied tussen Blankenberge en Zeebrugge

Voor een gederailleerde bespreking van integrale kustreservaten verwijzen we naar 
Herrier (1994 a & b).

Strandvogels zoals Sternen, hebben in de eerste plaats behoefte aan ais 
"natuurreservaat" sensu stricto gereserveerde stroken strand of nog slurfters (mariene 
intrusies in het duinenmassief zoals die o.a. in het Westhoekreservaat, maar ook in de 
Schipgatduinen te Koksijde of in de zeereep voor het Zwin zouden kunnen ontwikkeld 
worden, zie hieromtrent o.m. Herrier, J.-L. & M. Leten (1994). Hierbij kunnen wij aan 
de volgende gebieden denken:



Discussie

1. Het strand tussen de Franse grens en De Panne: Dit strand zou, aansluiten bij de 
voorliggende kustbanken en het achterliggend gewestelijk natuurreservaat “De 
Westhoek".

2. Het strand langs de oostelijke oever van de IJzermonding fNieuwpoort- 
Lombarczijde). Cck dit strand zou kunnen deel uitmaken van een .ntegraal 
kustzonereservaat.

3. Het strand langs de ocsielijke strekdam van Zeebrugge (Heist-West): Het betreft 
hier één van de zelczame aanwas-strancen van onze kust. Mede omwille van het vrij 
hoog slibgenalte van het sediment, grijpen hier een reeks bijzonder interessante en 
voor de Vlaamse kust zeldzame gecmcrclogiscne en vegetatie-ecoicgische processen 
plaats: de vorming van een strancwalrug, de vorming van een slikke met kreek, ce 
vorming van vcorduinen.

4. Het strand veer de Zwinocsjes en het Zwinreservaat 'tussen ce vccrmallge 
Swimming Peel en de Neceriancse grens): Hoewel het hier een afslagkust betreft, zou 
eit strand omwiile van zijn igging bij een van de meest uitgestrekte duin-, schorre- en 
poldergebieden van ce Vlaamse kust, net zoals de strancen van de Westhoek en bij 
ce IJzermonding, ingelijfd kunnen wcrcen in een integraal kustreservaat.

5. Additioneel kunnen we neg denken aan het strand voor de Schipgatduinen te 
Kcksijde en dat voer ce Zeebermdijken tussen Ocstduinkerke-Bad en Grcenendijk- 
Bad.

Het uitwerken van deze kustzonereservaten zou in belangrijke mate bijdragen aan de 
bescherming van het kusteccsysteem. Specifiek veer de kustbroedvcgels, en met 
name voer de Dwergstern, zou het drastisch verminderen van de recreatieve druk 
tijdens het brcecseizoen in deze geoieden kunnen leiden tot de vorming van 
belangrijke nieuwe kolomes.

Het mag ook duidelijk zijn dat het uitwerken van zowel scorts- ais 
gebiedsbeschermingsmaatregelen niet kan gebeuren zonder ondersteuning door een 
belangrijke edukatieve campagne.



Dankwccrd

V. DANKWOORD

Dit raoport kon niet tot stand komen zonder de medewerking van de vele 
veldcrnithologen die al de gegevens verzamelden. Heel soecifiek willen we 'nier Guico 
Burggraeve, Frank Ce Screemaeker en George De Poner nogmaals decanken veer 
het ter beschikking stellen van 'nun gegevens.
Deze studie werd gefinancierd deer het Wereld Natuur Fonds (WWF) en maakt deel 
uit van een groter prciekt ;nzaKe zeevogels en ’integrated coastal zone management’ 
cat oocr het Instituut voor Natuuroenoud in cpcrac.ot van WWF werd uitgevcsrd.



Samenvatting

VI. SAMENVATTING

Aan de Belgische kust komen drie sternenscorten in belangrijke aantallen tot broeden. 
In 1S93 broedde de Grcte Stern met 1650 paar, de Viscief met 565 paar en ce 
¡Dwergstern met een 90-tal paar.
De Grcte Stern is veer de eerste maal tot broeden gekomen in 1S88 in de Zeebrugse 
Voorhaven. De enige kcicnie van deze soort aan de Belgische kust ,s in korte tijd 
uitgegrceid tct een internationaal belangrijk broedgebied.
De Visdief is in i960 aan de Belgische kust oeginnen broeden in het Zwin te Knokke- 
Heist. In het oegm van ce jaren negentig brcedden een 300-tal garen in ere 'ccaties 
'args de Belciscre kust. De 'aatste vijf jaren heeft de kcicnie 'n het Zwin wel aan 
beiang .ngeccet cccr be groei van be Zeebrugse Visdievenkclcnie.
De Dwergstern broedde tct de jaren zestig met er.keie tientallen paren cp verschillende 
iccaties iangs de Belciscre <ust.
hcewei de sccrt deer ce uitbouw van het kusttoerisme was verdwenen orcect ce 
Dwergstern sincs 1986 ccmeuw in Europees ceiangrijke aantallen m Zsecrugge. 
Decennia ang was de sternenpcpulatie aan de 3elgische kust zeer klein. De vestiging 
en expansie van de -(cicme in ae Voorhaven van Zeebrugge en het hege brcedsucces 
in deze sternenkclcme tenen aan dat de vcedselomstandigheden geen beperkence 
faktcr zijn.

Incien het broedgebied in de Zeebrugse Voorhaven niet kan behouden blijven, zal het 
aantal aan ce kust broecen.de sterns zeer sterk terugvallen. De Grote Stern en ce 
Dwergstern zullen ais Eelgiscne brcecvcgel verdwijnen. De Visdief zal neg vrijwel 
enkel in het Zwin kunnen broeden.
Om deze ineenstorting van de populatie te voorkomen zijn op korte termijn 
beheersmaatregelen, zcais het verwijderen van vegetatie in de bestaande kolonies, en 
cp lange termijn het creëren van potentiële broedgebieden en de bestrijding van ce 
kustvervuiling nccdzakelijk.

VII. SUMMARY

Three tern species breed in sigmficantnumbers along the Belgian coast. The 
Sanawich Tern is most numerous with 1650 pairs, followed by Common Tern with 565 
pairs and about 90 pairs of Little Tern.
The Sandwich tern was breeding for the first time in Belgium in 1988 at the harbour 
of Zeebrugge. In the period of a few years this colony developed to a breeding site 
of international importance.
The Common Tern started breeding at the Belgian coast from 1960 in the Zwin at 
Knokke-Heist. From 1982 Common Terns started breeding outside the Zwin at 
Zeebrugge. In the beginning of the nineties about 800 pairs were breeding at three 
locations at the Belgian coast. The last five years the colony of Zeebrugge has 
become more important than the colony at the Zwin.
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A ‘ew tens of pairs of Little Terns were breecing at different locations at the Belgian 
coast until the beginning of the sixties. The species disapceared as a breeding bird 
because of disturbance of the colonies, but is breeding again in important numbers 
at Zeeorugge since 1986.
The numcer of Terns breeding at the Belgian coast was very small scr a 'eng oericd. 
The settlement and exoansicn of the colony at Zeebrugge and the hign breeding 
succes of this colony shews that food conditions were net the limiting factor for the 
Tern population in this area.

Loosing the colony at Zeeorugge will imply that the numcers of breeding Terns at the 
Belgian coast will be 'ecuced. Sandwich and Little Tern will disappear as breedirg 
biros and the Gammon Tern will only ~ave possibilities to breed in the Zwin.
To prevent this crasn in creeping numcers of Terns, several measures snculd be 
taken ¡n a short time oericd. Removing vegetation in the existing ccicmes, protecting 
the existing sites, creating new creeping sites ana limiting pollution are essential to 
protect these species.
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IX. BIJLAGE

Wetenschappelijke benaming :

Duikers (Gayidae)
Fuut fPodiceos cristatus!
Noordse Stormvogel (Fulmarus glacialis) 
Jan van Gent (Sula bassana)
Zwarte Zeeëend (Melanitta nierai 
Eidereenden (Somateria mollissima) 
Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) 
Kokmeeuw (Larus ngibuncus) 
Stcrmmeeuw (Larus canus)
Zilvermeeuw (Larus argentatus)
Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus) 
Drieteenmeeuw (Rissa rdac tv ia )
Grote Stern (Sterna sancvicensis)
Visdief (Sterna hirundo)
Noordse Stern (Sterna paradisaea) 
Dougalls Stern (Sterna gouaallii) 
Dwergstern (Sterna albifrons)
Zeekcet (Uria aalge)
Alk (Alca torda)

Zandhaver (Elymus arenarius)
Locgkruid (Salsola kali)
Zeeraket (Cakile maritima)
Luzerne (Medicago sativa)


