
OriolusGI (4), 1995: Bi 

V-Kleine Ma 

j i 5^-
nm 

m^^i^^anis fuscus in de zuidelijke 

MD 

Noordzee in augustus en september 1995 

Les.ser Black-backed Gulls in the southern North Sea In Augu.st and September 1995 

Henk OITringa & Patrick Meire 

Ab.stract 
The Institute of Nature Conservation conducted seabird counts onboard of the 'R.V. Belgica' between 28 August and 8 
September, intended to estimate the stock of L.esser Black-backed Gulls in the southern North Sea, In total 1182 km were sur
veyed in the area siluated between .'S I" and 54''30' latitude, using the standard strip-transect method. In order to compensate for 
underestimation caused by congregation of gulls around fishing vessels, the density of the fishing vessels was estimated by 
using a line transect method. In total 9193 Lesser Black-backed Gulls were recorded, of which 612 were located 'in transect' 
during the strip-transect counts (353.9 km')- It was appraised that the average density of birds was 1.73/km'. The overall den
sity of vessels was approximately 0.0()53/km- in a selected area of 57 000 km', with an mean flocksizc of 96.6 Lesser Black-
backed Gulls per ship. Summing up these two figures, it can be estimated that 100 000 - 150 000 Lesser Black-backed Gulls 
occurred in the southern North Sea in this period. The highest densities were found off the Belgian and Dutch coast, between 
Zeebnigge and Katwijk. Another patch with high density was located off NE Norfolk. The majority was associated with fishing 
vessels (74%, n=:9193), although a group of self-feeding birds was .seen off the English coast. 

Henk Offrinfja & Patrick Meire. Insliliiul voor Naltmrhehoud, Kliniek.slraal 25, B-1070 Brussel. 

Inleiding 

Tegenwoordig broeden er in de landen rondom de zuidelij
ke Noordzee (het gebied tussen de 51° en 54"NB) zo'n 
32.000 paar Kleine Mantelmeeuwen (Lloyd rl al. 1991). De 
soort is echter nog betrekkelijk nieuw voor deze regio. Het 
eerste broedgeval in de Duitse Bocht was vastgesteld in 
1927 (Prüter 1983). Sindsdien zijn op vele plaatsen kolonies 
gevestigd en exponentieel gegroeid. Zo broedden er in 
1969/1970 nog 150 paar in Orfordness (Suffolk), in 1986 
was dit aantal al gestegen tot 5043 (Lloyd et al. 1991). In 
België broedt de soort sinds 1985 in het Zwin (Devillers et 
al. 1988) en thans ook nabij Zeebrugge (Lust & Dias 1994, 
De Scheemaeker & D'hoore 1994, De Scheemaeker & Lust 
1995). De recente toename in België houdt mogelijk ver
band met de ontwikkelingen bij onze noorderburen. In de 
grote kolonies op de Waddeneilanden lijkt het maximum 
aantal bereikt (Noordhuis & Spaans 1992) en op het vaste
land (Hollandse kust) ondervinden broedvogels veel hinder 
van ei-predatie door vossen (Cottaar 1994). Tegelijkertijd 
zijn de kolonies in het Deltagebied gebied sterk gegroeid, 
hier broeden nu zo'n 15.000 paar (Meininger el al. 1994). 

Aan het eind van het brocdscizocn verlaten ailullc en juve-
niele Kleine Mantelmecuwen de broedkolonies en de aan
tallen op zee stijgen snel. In theorie zouden er meer dan 
100.000 vogels in de nazomcr de zee kunnen optrekken. 
Wanneer 32.000 paar adulteii, gemiddeld 1.2 jongen per 
paar produceren (Spaans el al. 1994), aangevuld niet 4% 
subadult (deze studie), komt het totaal op zo'n 107.()()(). De 
grote aantallen pleisterende vogels die zich in de tweede 
helft van augustus en september voor de Belgische kust 
bevinden (Vandenbulckc 1977. Van Gompel 19H9), maken 
het zectrektellers vaak moeilijk om het tcm|iorcel patroon 
vast te leggen (Borrcy et al. 1986. Boudolf cl al. 1992). 
Zelfs bij systematische zeevogellellingen op zee. die hel 
Instituut voor Natuurbehoud sinds 1992 in de Straal van 

Dover uitvoert (Seys 1993), is het moeilijk een duidelijk 
patroon te onderscheiden (Offringa el al. 1995). De oorzaak 
van dit probleem ligt in het gedrag van Kleine 
Mantcimeeuwcn. Een groot deel van het dieet bestaat uit 
aas, in de hoofdzaak van bijvangsten en snijafval van vis
sersschepen (Furncss et al. 1988, Campluiysen et al. 1993, 
Camphuyseii 1994, Camphuyscn el al. 1995). Daarom kun
nen visserschepen vaak grote aantallen aantrekken, vooral 
als de bijvangsten overboord worden gezet (Camphuysen 
1993). Op dat moment kan men hele groepen van het ene 
schip naar het andere zien vliegen. Dergelijke massale 
bewegingen vertroebelen niet alleen het algemene tempore
le en ruimtelijke verspreidingspatroon, maar belemmeren 
ook nauwkeurige aantalsschattingen van vogels op zee. 

Het Instituut voor Natuurbehoud trok daarom in augustus en 
september 1995 de zee op, om de verspreiding van Kleine 
Mantelmecuwen in kaart te brengen en een schatting van 
het aantal vogels te kunnen maken. 

Methode 

Campagne 
Er werd deelgenomen aan een tweetal opeenvolgende cam
pagnes van de 'R.V. Belgica' (onderzoeksschip van de 
Beheersecnheid Mathematisch Model Noordzee en 
Schelde-estuarium). De eerste was een bestandsopname van 
platvissen in hel westelijk deel van de zuidelijke Noordzee 
(18-24 augustus 1995) ten behoeve van het Rijksstation 
voor Zeevisserij. De tweede was een studie naar de invloed 
van boomkorvisserij op hel benthos in hel oostelijk deel (28 
augustus - 8 september 1995). 

Tclmethode 
De Belgica viste steeds in perioden van een half uur op sta
tions mei een regclnialige onderlinge afstand. Tussen de sta-
lions werden zecvogels geleld volgens een standaard slrip-
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transectmelhode (Tasker ei al. 1984). Deze methode bestaat 
er in dat een waarnemer aan één kant van het seliip (90") 
alle zwemmende vogels telt in een 300 meter brede strip. De 
waarnemingen krijgen ook een afstand (categorieën A: 0-
50m, B: 50-lOOm. C: 100-2()()m, D: 2()0-300m), om later te 
kunnen corrigeren voor gemiste vogels (<ƒ. Skov el al. 1995. 
Stone el al. in druk). Vliegende vogels worden geteld mei 
'momentopnamen', iedere minuut worden alle vogels 
geteld die biimcn de strip van 300 m vliegen (uileraard wor
den dubbele waarnemingen zo veel mogelijk vermeden). 
Met de verkregen resullalen kunnen de dichtheden van de 
vogels worden berekend, uilgedrukl in aantal per kiiv. Een 
correctie voor zwemmende vogels is hier echter niet toege
past: Kleine Manlclnieeuwen worden immers niet snel over 
het hoofd gezien. 

Naast aantal en afstand, werden bijkomende gegevens ovtir 
leeftijd, kleed, gedrag (bijvoorbeeld foerageren. kleplopa-
rasitèren) en associaties (bijvoorbeeld met vissersboot of 
drijvend afval) genoteerd. 

Vissers.schepen 
De concentratie rond visserschepen en het beperkte aantal 
tellingen in een gebied leiilt tot sterk oiulerschatte aantallen. 
Eigenlijk zou men dus de vogels die bij de vissersschepen 
blijven 'plakken' ook mee moeien nemen in de berekening 
(Camphuysen el al. 1993. 199.5). Dit probleem kan verhol
pen worden dooreen schatting te maken van het aantal vis
sersschepen in de zuidelijke Noordzee en ilit tlan te verme
nigvuldigen met het gemiddelde aantal vogels bij de boten 
(direct werken met clusters van vogels bij de schepen maakt 
de .schatting onnauwkeurig). Van alle schepen binnen een 

redelijke afstand werd geconiro leerd hoeveel vogels zij bij 
zich hadden. Uiteraard neemt de nauwkeurigheid sterk af 
naarmate de afstand tot de vissersschepen groter werd. 
Onder gunstige omstandigheden, weiden redelijk belrouw-
bare lellingen verkregen lot zo'n 1.5 km afstand. 
Een dergelijke telmethode is in feite een normale lijn-trans-
ecttelling (Bibby el al. 1992), waarbij langs een rechte lijn 
vissersschepen i.p.v. vogels worden geteld. Met de parame
ters (geschatte) afstand en richting kan met behulp van het 
computer programma 'Distance' de dichtheid (aantal sche
pen per knr) berekend worden (Biickland et al. 1993). 

Vistrekteliiiif; 
Gewoonlijk wordl er tijdens de visirek niet geteld, door de 
lage snelheid en de handeling zelf worden grole aantallen 
scaveiii'ei:'; aangetrokken. Op een paar plaatsen dreigde ech
ter een tekort aan lellingen en werd daarom afgeweken van 
de standaardprocedure. Gelukkig loont de Belgica weinig 
gelijkenis met commerciële vissersschepen, zodat de aan
trekkingskracht voor meeuwen mininiaal is. Dit bleek nog 
eens uit vergelijking van de aantallen vogels achter de 
'Tridens' (Nederlands onderzoeksvaarluig), die ten behoeve 
van hel visserijonderzoek op 5 september gelijktijdig en een 
paar honderd meter van de Belgica visie. De scheepsvolgers 
hatklen een duidelijke voorkeur voor het Nederlandse schip 
en de meeuwen hadden geen aandachl voor de Belgica. 

VVccrsnmstiindijiliedeiT 
Hel weer in de eerste week was tlusdanig goed (bijna geen 
wind. veel zon), dat we een dag eerder met het programma 
klaar waren en zodoende een zee-dag verloren. De week 
daarop was hel weer volledig omgeslagen. We begonnen 

Figuur 1. 
(•elelde transeetcn met 
de R.V. lïeJKiea (lijnen) 

en do lokaties van vis
sersschepen (stippen) in 
de periode augustus en 

september 1995. 

Fijiiirc I. 
Surveyed transects with 
the /?. V. Relgica (lines) 
and the locations of fis

hing vessels (dots) in 
August and September 

1995. 
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Tabel 1. Afgelegde afstand (km), getelde oppervlakte (km^), aantal Kleine Mantelmeeuwen Larus fuscus, aantal Kleine 
Mantelmecuwen in het transect en aantal vissersschepen waargenomen per dag in de zuidelijke Noordzee. 

Tabel L Travelled distance (km), area covered (km'), number of all Lesser Black-backed Gulls ( # birds all), number of Lesser 
Black-backed Gulls in transect (ff birds in) and number of fishing vessels (# fishing vessels) observed per day in the southern North 
Sea. 

DaluinJDale 

18 augustus 1995 

19 augustus 1995 

20 augustus 1995 

21 augustus 1995 

22 augustus 1995 

23 augustus 1995 
24 augustus 1995 

29 augustus 19^5 
30 augustus 1995 

31 augustus 1995 
1 september 1995 
2 september 1995 

3 september 1995 

4 september 1995 

5 september 1995 

km 

85 
129 

135 

127 

115 
109 

30 
75 
64 

68 
70 

93 

36 

8 

39 

km-

26 

39 
41 

38 
34 

33 
9 

22 

19 

20 

21 

28 

II 

2 

12 

Aantal vogels/ 
# birds all 

1451 

133 
54 

2898 

337 

936 

489 

625 

63 
487 
182 

674 

823 

10 

31 

Aantal vogels 
in transect/ 
# birds in 

77 

14 

7 
107 

18 

23 
61 
154 

14 
6 

89 

18 

21 

1 
2 

aantal vissersschepen/ 
# fishing vessels 

8 

2 

1 

3 
2 
7 

5 

3 
2 

6 
4 

7 

0 

0 
0 

met windkracht 8-9 en verloren dus andermaal een dag. De 
dagen hierop volgend werden gekenmerkt door afwisselend 
weer: wind, buien, en zonnige perioden; het zijn weersom
standigheden die in ieder geval goed genoeg zijn voor iiel 
inventariseren van Kleine Manlelmeeuwcn. 

VVaarnemersinspanning 
In totaal hebben we 1182 km geteld in 15 dagen (Tabel I). 
De raaien (transeclen) liggen redelijk verspreid over hel 
hele gebied, de eerste week bezochten we de westelijke, in 
de daaropvolgende weken de oostelijke helft van de zuide
lijke Noordzee (Figuur 1). De verdeling van de waarne-
mersinp^anning zou scheef getrokken kimnen worden door 
de intensieve bevissing op een tweetal lokaties (boven 
Terschelling en ten westen van Noordwijk) en juist bijna 
geen tellingen in het centrale gedeelte. Gelukkig werden 
hier geen uitzonderlijke waarnemingen verricht. 

Resultaten 

Aanlalsschatting 
Alles bij elkaar werden er 9193 Kleine Mantelmecuwen 
geleld, waarvan 612 in het transect zalen. Op grond van de 
gewone strip transecttellingen over 353.9 km', komen we 
tot een gemiddelde dichtheid van 1.73/km-. Helaas is niet de 
hele zuidelijke Noordzee geïnventariseerd, daarom wordt er 
een gebied geseiccleeril rondom de waaiiicmingen. Dit 
heeft een oppervlakte van ongeveer 57.000 km', dus naar 
schatting zouden er 99.000 Kleine Mantelmecuwen hebben 
gezeten. Een aanzienlijk deel van de vogels hield zich op hij 
vissersschepen (74%), veelal garnalen- en boomkorkottcrs 
uil Zeebrugge. Goederccde en Urk en enkele hekirawlcrs uit 
Boulogrte. Op grond van visuele waarnemingen kan de 

gemiddelde dichtheid van vissersschepen (n=:50) worden 
geschat op 0.0053/knr (302 voor het hele geselecteerde 
gebied). Alleen bij de schepen die dicht genoeg waren, kon 
worden vastgesteld hoeveel Kleine Mantelmecuwen hen 
vergezelden. De gemiddelde groepsgrootte bleek 96.6 per 
schip te zijn, met weglating van één uitzonderlijke waarne
ming: een groep van 2200 vogels, zo'n 20 mijl uit de kusl 
van Norfolk. Op grond van deze data kan geschat worden 
dat er zo'n 29.000 Kleine Mantelmeeuwen rondom vissers
boten zaten. Dit brengt de totaalschatting op ongeveer 
128.000 vogeKs. 

Verspreiding 

De lokaties van de vissersschepen (Figuur 1) blijken in ster
ke male de verspreiding van Kleine Mantelmeeuwen te 
bepalen (Figuur 2). Tol in een wijde omgeving konden 
zwemmende en uilruslende vogels worden waargenomen, 
soms in hoge dichlhedcn. De grootste aantallen troffen we 
aan vóór de Belgische en Zuidnedcrlandse kust tussen 
Zeebrugge en Katwijk. Een andere lokatie met een concen
tratie van Kleine Mantelmecuwen lag ten noordoosten van 
de Humbcr (Figuur 2). Hier doken Kleine Mantelmceuwen, 
samen met Jan van Genten Mortis bassaniis en 
Drieteenmeeuvven Rissa tridactyla op scholen Sprot 
Sprallus spralliis, die pal onder het wateroppervlakte 
zwommen. 

Leeftijd en ondersoort 

De Iceflijd werd zoveel mogelijk opgeschreven, maar dit 
werd moeilijker naarmate de groepen groter werden. 
Opvallend was het grote aantal juveniele vogels. Op grond 
van de verzamelde data, bleek 4 1 % juveniel, 4% subadult 
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KiKUur 2. Verspreiding van 
Kleine Mantelmeeuw Larus 
fiisciis in augustus en 
september 1995 
(.scheepstellingen). Stippen 
geven de dichtheden weer 
(aantal vogels per km^ in 5' x 
5' hol<ken. 

Figure 2. Distribution of Lesser 
Black-backed Gull in August 
and September 1995 (ship based 
counts). Dots represent the 
densities (number of birds per 
km') in 5' x 5' squares. 

en 55% adult (n=2830). Soms werd nog duidelijk bedelge-
drag van jongen bij aduite vogels vastgesteld. Hoewei de 
meeste aduite vogels vleugclpennen en dekveren aan het 
ruien waren, kon dankzij de kleur van de mantel de twee 
verschillende ondersoorten nog goed onderscheiden worden 
(c/r. Grant 1980). Voorde Engelse kust bestond naar schat
ting 90-95% uit de licht gekleurde Britse ondersoort Larus 
fu.scus graellsii, terwijl voor de Belgisch-Nederlandse kust 
de donkerdere L.f.intennedius meer algemeen was (80-
90%). Slechts eenmaal werd een zeer donkere aduite Kleine 
Manlelmeeuw voor de Zuidhollandse kust waargenomen 
{Lf.fu.mis ?). 

Discussie 

Het berekenen van een aantaisschatting op grond van één 
serie overzichttellingen is alleen mogelijk indien de vogels 
een uniforme of willekeurig verspreidingspatroon hebben 
en de raaien (transecten) willekeurig verdeeld zijn. Hier 
wordt niet helemaal aan voldaan. Alleen al de sterke con
centratie van deze aaseters rondom vissersschepen, beïn
vloedt de aantalsschattingen in aanzienlijke male. 
Bovendien werd het centrale gedeelte van de zuidelijke 
Noordzee nauwelijks bezocht, terwijl bekend is dat ook daar 
aanzienlijke concentraties van vogels voorkomen 
(Camphuysen 1993). De schatting moet daarom ruim geno
men worden: 100.000 - 150.000. Desalniettemin blijkt hier
uit wel hoe groot de aantallen zijn in de nazomer. Deze 
schatting ligt hoger dan die van voormalige sliidics. 
Camphuysen et al. (1995) hebben in 1994 een vergelijkba
re serie tellingen uitgevoerd, maar zij schatten liet totaal 
aantal op 15.000 (gemiddelde dichtheid 0.2fi/km'). Hel vcr-
•schil kan worden verklaard uil de ligging van hun raaien; zij 

bezochten meer de centrale gebieden in plaats van de kust
zones. Een meerjarenstudie (gebaseerd op data van 1985-
1993) loonde aan dat er gemiddeld zo"n 45.000 vogels in 
augustus/september in de zuidelijke Noordzee zouden voor
komen (Camphuysen & Leopold 1994). Volgens 
Camphuysen el al. (1995) zouden er zo'n 100.000 - 200.000 
in de ganse Noordzee zitten in de maanden mei en augustus. 
De huidige hoge schatting is niet verwonderlijk. Volgens 
Camphuysen (pers. meded.) kunnen zelfs in het broedsei
zoen grote aantallen uitgekleurde (lees: aduite) vogels mid
den op zee - builen de actieradius van broedvogels - voor
komen. Waarschijnlijk is de populatie in de zuidelijke 
Noordzee dus groter dan voorheen werd vermoed. 
De meeste Kleine Mantelmeeuwen hebben het Nederlandse 
Continentaal Plat in de herfst verlaten (Camphuysen & 
Leopold 1994), op het Belgisch Continentaal Plat trekt de 
vogel pas eind november weg (Offringa et al. 1995). 

Samenvatting 

Het Instituut voor Natuurbehoud heeft in de periode 28 
augustus - 8 September 1995 zcevogellcUingcn verricht aan 
boord van de Belgica, om een aantalsschatting te kunnen 
maken van Kleine Mantelmeeuwen in de zuidelijke 
Noordzee. In hel gebied tussen 51° en 54°30' NB werd in 
totaal 1182 km geleld met de standaard strip-transect-
mcthode. Daar naast is rekening gehouden met de sterke 
concentratie van vogels rondom vis.sersschcpen, waarbij de 
dichtheid van de kotters en de gemiddelde presentie van 
Kleine Mantelmccuwcn bepaald werd. Er werden in totaal 
9193 Kleine Mantelmeeuwen geteld, waarvan er 612 in het 
transect zalen tijdens de slrip-lranscct tellingen (353.9 km^. 
Op grcind van de normale transccltcilingcn kon berekend 
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worden dat de gemiddelde diciitiieid van de vogels 1.7.Vkm-

bcdrocg. De diehtheid van de vissersschepen (n=.'i{)) was 

().()()3.Vkni' in een geselecteerd gebied van 57 ()()() km' , met 

een geni iddeidc presentie van 96.6 vogels per boot (max. 

2200) . De tolaalschalling komt hiermee op 100.000 -

I.SO.OOO ex. voor een geselecteerd gebied van 57 000 km'. 

De hoogs te d ich theden werden aanget ro l fen vóór de 

Belg ische en Ncilcrhindsc kust . tussen Zeebr i igge en 

Katwijk en vóór de Engelse kust. ten noordoosten van 

Norfolk, t^en groot deel van de vogels was geassocieerd met 

vissersschepen {747r. n=9l9.'^). maar er werd ook een zelf

standig foeragcrende groep vogels waargenomen voor de 

Engelse kust. 
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