
Het belang van libellen en andere insecten in het
kuikendieet van de Zwarte stern (Chlidonias niger)

A.N.l. Baarspul & l.P de Krijger

Zwarte slerns (Childo,as,rge4 koÍnen voor jn

walerÍijke m ieus zoas rnoerassen en dode
riv eraímen. Ze broeden er op drijvende water-
plafien en voeden hLrnlongênvoorname lk mel
nsecten en aÍ en toe net v s d e ze in de om-

gev ng van hêt nesl vangen Tenm nsle, dal
slaat te lezen in de oudere litêrallrur ovêr deze
moerasstern (Baggem]an et a/ 1956). Tegen,
woord g lilkt de situalie anders. ln vee geb e-
den broeden de vogels op nestvloljes en voe
den ze h!n k! kensoverwegend metvis (Ben-
tema, 1993). Bovend ên s hel aanla broed
paren van de Zwarte slern de aaislê 60-70jaar
terlrggê open van 15.000 paar tot m nder dan
1.500 (Van der W nden er al 1996) Deze aÍ
na'ne s waarschijnljk het gevolg van dê vêÊ
s echleÍende waiefkwaiteit Drlvende waler
p anten zoa s Krabbesclreer (S/ráÍlolesaioldes)
zln schaars geworden en vee (g Íotê) inseclen.
zoas bellen, zln steík n aantal teruggeo
pen. Naar schait ng is êr slechls 19. over van
de aantallen n 1900 (Wasscher el ai. 1993).
Vanaí 1992 woÍdt ond eízocht waaro rn het aan
ta broedpaÍen van de Zwartê stêrn n NedeÍ
land zo steík s aÍgenoíÍen Belntema (1993)
loonde aan datnaluLrrljke nestge egenhe d r1 êt
de ê!r ge bepaende iactor s voor de heden
daagse popu at e: na het neerleggen van nês1-
votles h eld de afnarne van de broedpopu at e

aan. Bovendien nam hel aanta bÍoedpaÍen ook
aÍ n de gêb eden waar nog vo doênde nat!ur-
lke nestge egenhe d aanwezg was (Be ntema,

T993). Het ag voor de hand om het dieet van
de klr kens nog eens onder de oep te nemen.
Wêik êfÍect heeÍt dê verandeíing in het kuiken-
d eel gehad op het hu d ge broedsucces?
Om deze vraagtê beantwoofden zou hetbroed
succes van slerns, d e hun longen vooral rnet
vs voeren (hLrid ge stlalie) rnoeten wordên
veíge eken mel datvan slerns, d e hun kuikens
op een d eel van voorname ijk inseclen groot'
breigen (vroegere sjtualie) ls er n Nederland
nog we een gebied voor handên waaí Zwarte
sterns nog bro€den in een nsectenrijke omgê-
v ng?
n Drenlhe dchltegendegÍens mei DLritsland.

bevndt zich het Baígerveen eên hoogvê-Án-
reseruaatwaaíwo ken bellen opviegen bje ke
stap d e le zê1. Vis leêÍl er ln de s oten rondom
hel reseruaat. Zwarle sterns (0 20 paar. mond.
nred. J. de Vr es) broeden !n het reservaat op
drjvende eilandên van veenmos. D I moestwê
een oudeMets sternenparadls zijn Vo goede
moêd togen de auteurs onder e dlng van Dr.
A. Beintema aan hel werk om er het broed-
succes te meten en het ku kend eetvastte stel
len (Baarspul& De Kllger 1995). Hel pakte ech-
t€r anders u I dan ze hadden ve|wacht..
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Mcthoden

Van e k bÍoedpaar werd het broedsucces be
paald doorde nesten Íegelmatig te conlroleíen
op hel aanlal eiercn en kurkens Het d eel van
de kuikens is vaslgesleld doorvanuit een schu
hul lê obseruerên wat voor voedse door de
oude.vogêls op het nest werd aangebÍacht.
Gedurende hetbíoedseizoen ztn voor dil doel
t!\ree neslen n de galen g6lr0uden.
Als maat voor iret nseclenaanbod wêrd de íe-
latieve dichlhê dsverandering gedurendê het
bíoedseizoen van de belangijksle g rote lnsec-
ten bepaald. De gehantêêrde methode is ver
gellkbaar met ijnlransecllê Ingen van vogels
(llusufgs etál 1985). De voor nsecien aan-
gepasle meihode is ontwikkeld door de Strch-
ling Bargerveen. Hieíbil loopl de waarnemer
een vastê Íoute (100-200Ín) door de vegelaliê
met een sne he d van 1 km/lur om de opv e
gênde insecien (zoals libellen) re lellen Hel
Íansect dat gebruikt is vooí hel onde|zoek naar
Zwa(e slerns lag naast een pad middên n het
lourageêrgebied van de sierns ên w€fd eens
pêf week ge opên AangezlênZwarle sternsook
veel aquatische eveÍtebíalen elen is ook ge
Íacht hêt aanbod van deze dieíên le bepalên
Pogingen daartoê ziln echler gestíand omdal
hêl niet r.ogêllk was een vangslmeihode toe
le passen waa íbij voldoende individuên van de
veíschillende soorlen polenlièle proo dieren
wêrden gevangên zonder de sÍLrctLrur van de
walerplanlen te verstoíen.

Vanuil de schuilhul was goed te ziên hoe de
slerns de vêísclrilende proo €n vingen. De
sterns vlogen h erbijzo n een á twee m boven
hel wateroÍ ovêí de oevervegelat e. Waierwant-
sen en keverlarven ilerden uit het waler ge
visl. Veellibellen \r€rden in vlucht van de plan-
len gepl!kt ierwllze ult de arvenh!rd kropen
of nel erna. a s ze nog moesien drogei en Lrit

keLrren Soíns lukte hel dê sterns een be na
een wilde achlervolging in vlucht te vangen.

De Zwarle sierns voeÍden hLrn k!ikens u ls ui
iênd met inseclen. Siechts éénmáal Itdens de
observatiês werd een v sle op een nesl ge
brachl. Van de nsecten die gedetermineêrd

konden woÍden bleek dal vooral hel ee rste nesl
mel juíers (Zygoptera) werdên gevoerd. Daar-
naasl wêrden er veê wa1êManlsen (Helerop
leía aqualica) aangebracht en in rêls minderê
male de aíven van geelgerande waterkevers
(DyliscLs sp ). n hettweêde nesiwerden voor
name ijk watêrkeverarven gevoeÍd (Í guur 2).
Als wordt uitgegaan van het drooggê\,licht van
de belangrjksle prooi gÍoepen dan blijkl datdê
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larvên van gee gerandê waterkevers ir beide
n€slen het grootslê dee van hel dieel vorm.
den (Íquur 3).

voedselarbod l'crsus vordsdkeuze
Al gauw bleek dal de sterns van alle Íondvlie,
gendê insecten voornêmelijk lbelen vingen.
DaaÍom zln op hel lransêcl al een deze insêc-
tengíoepen geteld. Tjdens de iellingen zlin ze.

ven versch ende sooden juÍÍeÍs en acht soor
lên echte lbe ên aangetíoÍÍen. Gedurende hei
opgroeien van de kuikens waren van dewaler
jufÍêrs de pantserjuíeG (Lestidae) en de \^'alêÊ
juÍÍerc (Coenagrionidae) hel talrijkst. Ven de
libellen was de Zwa(e heidelibel lsympetun
dánae)het meêsl a gemeen. De gegêvensvan
hêl lransect z jn verge eken rnel die van de
nestobservat ès. H€l beireJt h er alleen de re-
su laten van hel lweede nêst, aangezien van
iret eeísle nesl slechls lwee lransecllsLlingên
op de zelÍde dagvielên als de neslobsêÍvalies.
Wal opvalt is dat het aantal juffeís (Leslidae
ên CoenagÍionidaê) op het Aansect êind juli
lwee duidelijke pieken veítoonde (18-7 r€spêc-
i êve ijk27 7).Ook nderesultatenvande nesl-
obserr'atesziin rond d elijd twee p eken tê ziên,
zj het tu/ee dagen êerdeÍ dan op lrêt lransecl
(Í suur 4a)
Ook bij de Zwaíe heidelibêlweíd eind juli êên
piek gevonden. waarbjj eÍ enige dagên verschil
zit lussên de piek van de nestobserualies en
die op hel Íansecl (Íiguur 4b).

De kolon e Zwane stêrns n hei Bargêrvê€n
bestond in 1995 u I achl broedparen. Gêenvan
deze parên is erin geslaagd om een jong groot
tê brengen De kurkens lieten lien dagên na dê
geboone hun vleLrgels hangên. Na een aantal
dagen konden 2eni6tmeeÍop hun potên 6taan
oÍ voedselaannemen en slieíven ze.

Discussie

Hoewel hel lijdens hei bÍoedseizoen wem€lde
van de libellen, bleken dê larven van geel-
geíande waterkevgís in gewichl hêt gÍootste
deêlvan hel kuikendieel uittê maken. Een ver
klaring hieÍvoor is dal rofdvliegende lbêllên die
qua gÍoofle (3-5,scrn) ên dikre (3-9mm) ver
ge ilkbaar z jf rnet e€f kever arve, voor êên
slern vee asligêr zijr le vangêf. D€ k€inere
juíêrszijn we s waargemakke jkeíu tde uchl
lê pikken maaÍ lêvêrên per stuk ve€l minderop
dan één vede laÍve, Zodm eÍ echter op een dag
veel libellenlarvên uit hetwaterkropen om zich
lot imaqo's te veípoppên, sleepten d€ vogels
hei ene na helandêrs halÍontve de imago aari.
Hierdoor wordt rneleen dLridêljk waaforn de
p eken in de aanta en van echte ibe l6n ên
j!ííers op hel transêct niet samenvalên rnel
de pieken die zichlbaar werden bij dê nssl-
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obseruat es. As er weer een massale verpop
ping te zien was langs de oeveís van hel wa
têr. dan was zo'n exposie pas eén oi lwee
dagen laler op lret transect le zien. Een qroot
dee van de ibellen s dan van het water naar
het afd gev ogen om tussen deboÍnen en sÍul'
ken le lagen Zo heeÍl de Watersn!fle íE af
tagma cyaÍhtgerun)de ne g ng na de ontpop-
ping hel and op te zoeken om geslachlsrjp te
worden. Van de Gewone pantsêrluÍÍer íLesrés
sporsa) woÍden vooral de vÍoLrwljes ver van
het water aangetÍoffen. De manneles blrlven
meestalbijhetwaler Ookde lre de bellen zoe
kên hel land op (Gelskes &van Íoll983). Om
een du de jk beê d van de bêschikbaarh êid van
ibe len te kÍijgen had het lransect dus eigen
jk over hel water of langs de oevers van het

lourageergêbiêd van dê stêrns moeien ggen.
Ondanks de nseclenovervloed heeÍl geen en
kelk!iken hetoverleêÍd. B lsêcl ê, vêrrchtdoor
Prol J van D jk, bleek dat de ku kêns waren
gestoruen aan de gevo gen van ka kgebrek.
Van de belangrijkslê proo êf s toen hêt ca-
c Lrmgehalie bepaald (tabe 1). Hel cacum
gehalte van deze in het BaÍgerr'een verzamelde
nsectên (0.078-0.095%) igl gemiddeld €ls
ager dan het lande ijk ge middelde (mon d. med
A BeinlêÍna). Een ku ken heeÍieen kalkgehalte
van 2% (Graveland 1995) Inhetgevavanêen
longe Zwarte slern betekent dat 0.46 gram
Ongeveer 50% van cle opgenomen kalk n hel
ichaam wordt veíwerkt. Uit de obsêrvalie
gêgêvêns bleêk dal hêt k!ikendieet uit onge-
veeÍ 70e. kever arven. 20?'. waieManlsen en
10% j!íers beslond Dan ziln 5770 kevêrLafr'e n

ítyrscus sp.), 4938 wateÍwantsen (Corxa
punctata. Natonecta glauca) er 7272 jnÍlets
lLestes sponsa, Enallagma cyathigetum) Í\acl I

om de gewenstê 0.46 grarn cacilrm te accu-
mu eren. Voor een nestper odê van gêmiddeld
20 dagen zln er dan 1000 prooien per kuiken
per dag nod g. Éen onmogelrlke opgavê voor
een gezond paar zwaíte steíns mel twee lot
dÍie longen. De bereken ng laat zen dat een
dieel puur bestaand u i (grole) insecten niet
vo doende is voor opgroeiende Zwarte sterns
Ze hebben daarnaasi nog êen extfa kalkbron
nodig. Vorig jaar s door Dr A.J Be nlenra een
exper ment u lgevoêrd waaó jêen dêelvan de
longe slerns u I hel Bargerveen mel ka k weíd
bjsevoerd. Van de brlgevoeÍde kuikens (8)
vloog 75% !il, teÍw jlvan dê conlrolegroep a le
kukens (11) slierven (Bentema elal 1997).
PÍooien d e re ateÍ vee calc um bevalien zo
als vis, kreeÍljes en huisjesslakken onlbreken
n hêt zure Bargêrveen. De íes! talen van lret
onderzoek lalef zien dat Zwarte sterns n der
ge jke zurê m ie!s zch n et kunnên voortplan-
ten D t s vennoede ijk niel a tjd zo geweest.
Vroeger bÍoedden Zwarte sterns ook n heide-
vennen. Dooí zure neersag is de pH in d-.ze
vennen over de aJgelopen 70 jaar gezakt van
pH 5.9 iot pH 4.41van Dam & Arls. 1993), met
als gêvolg dal dê vispopu at es verdwenen. De
verzurng zou h eÍdoor een van de iacloÍen
kunnen ziln die het veídwilnen van de Zwartê
s1êm n dergelilke gebieden kan verklaren OÍ
hel water vroeger ook n hoogveengebieden
mindeÍ zlur was is niel bekend. En dan res-
ten er nog ia van vragên Waarom reagêer'
den de oudervoge s bivoorbeeld niet op de
verzwakking van de kuikens door kalkgebrek,
zoals wel b i mezen werd aangetoond (Gravê-
and 1995)? Er was n de soten rond het
Bargerveen mmers vis voor hanclef. Een
lweede vraag die onbeanlwoofd b jÍt is, wê ke
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iactoren een fol spe êf bij hel verdwijnen van
slernenkolon es ri gebieden waar wê vo-
doende kalkbronnen aanwez g z jn. Dai het
verdwjnên van groie insecten in deze geb e.
den een rol speei. is zekeí niet uitges otên,
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Summarv

Ba.rspul, A.N.J. & J,-P. dê Krijger,1997. Thê
fole oí dêm*lÍliêr and dÍágootlies and orher
insecrs ií the chlck-dlêt of Black tern
lchtí.tonias nisêi. Bíachyrt on t {1)rÈ-10.
Btàck1eíns l'htidonias nlgeh havê decreased rn

The Netheiands frorn ovêr 15 000 pai6 to less lhan
1,500overlhelas160-70 yèals.The species nests
n fresh water hàbilab Two hypoihesesioÍthe dê

c ineare lossolnes ng p aces anddecl neof LaÍgê
nsects whrchafe mportánitoodtorlhechicks.ln
1SS5 observal ons wêrê made on.hicks nlhe
Ba€è,wn (D'eÍlhs) in a raised bog ÍegderalDn
pbjÉl. s+€re largê inseds naw bê{jonÉ exlrerely
numeoL6 Ihe expecralbn was lhar rhe blacktero
in tnis area rculd peílo,m vêry well
The Black tems fed lhêk chicks êxclusively on in
secls, malnly adull drêgoniles, damselllies,
walerbee|e laruae, ánd walêóugÊ Alrch cksdled
atan agêoÍ22-25 days PoÊtmortemanalysis re-
veàledseveÍe Gchlls. As shown na roLgh ca-
culallonlhech óks led €xclus v€ y on insecls could
notgêtênolgh calclum lo dêv€lopieatheE ánd
bones. The Ía sed peal bogscontalned more cal
ciumsourcesinthêpasl (lish,snáils).The pH has
dopped Íom pH 5.9 lo pH 4 0, due 10 acid
p@opÍlariq Thus, il is possiblê thar rie cr€clire or
diepp@En@ oÍ black tên populalions in p€tbog
is caused by aciliÍcalion.

1 . Why d d lhe birds .oi answêr to a .alcium
specific hlnger? Wihinzkmlheycou dlolnd
iish. which isthe main calcu

2. Whatcauseslhê d6cln€ oithetern popula-
I óns i. habilals wh6r6 ca ciu

It cd nol be dcluded lhal lis declinê oí large in-
sels is one of lhe laclors causingthe deline óÍ
the black lem in thesê habilals-
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