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SAMENVATTING

Antarctica is het droogste, koudste en ook meest winderige continent op aarde. 
Door het bijzonder onvriendelijke klimaat en vanwege het feit dat slechts 2% van 
het landoppervlak niet permanent bedekt is met sneeuw of ijs, zijn er maar weinig 
diersoorten die hier kunnen overleven. Echter, rondom Antarctica zijn de wateren 
uiterst voedselrijk en ze trekken elke zomer grote aantallen dieren die hier hun voedsel 
zoeken. Onder andere krill (Euphausia superba), een klein garnaalachtig diertje, komt 
hier in zeer grote zwermen voor. Het vormt een belangrijke voedselbron voor veel 
hogere diersoorten (vogels, zeehonden, walvissen) en is dus een belangrijke schakel 
in het Antarctische voedselweb. In de jaren zeventig begon men zich zorgen te maken 
over de toenemende krillvisserij in Antarctica. 

In 1982 werd er een internationaal krillverdrag (Convention on the 
Conservation of Antarctic Marine Living Resources, CCAMLR) afgesloten om de 
invloed van visserij op het Antarctisch ecosysteem kritisch te volgen en te reguleren.
Visserij, zowel op krill als vis, wordt toegestaan zolang het geen schade aanricht aan 
het ecosysteem. Langdurige en nauwkeurige studies moeten uitwijzen of dieren 
die afhankelijk zijn van krill en vis, nadelige gevolgen ondervinden van visserij. 
Hiervoor werd een aantal soorten aangewezen als indicatorsoort, waaronder diverse 
pinguïnsoorten, pelsrobben en ook enkele stormvogelachtigen. 

Stormvogels behoren samen met o.a. pijlstormvogels en albatrossen tot de 
orde van de stormvogelachtigen (Procellariiformes). Soorten in deze orde worden 
gekenmerkt door neusbuisjes op de snavel. De kleine subfamilie van de fulmariene 
stormvogels bestaat uit zeven soorten die speciaal aangepast zijn aan het leven 
onder polaire omstandigheden. Zowel in het Noord- als het Zuidpoolgebied 
broeden fulmariene stormvogels boven de 80ste breedtegraad. In Antarctica vormen 
stormvogels de meest talrijke groep vogels die daar voorkomen.

Onderzoek aan fulmariene stormvogels op Ardery Island
Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven, vormde een onderdeel van 
een langdurig Nederlands-Australisch onderzoek aan fulmariene stormvogels op 
Ardery. Dit eiland is gelegen in het oostelijk deel van Antarctica op 10 kilometer 
afstand van het Australische onderzoeksstation Casey. Op dit rotsachtige eiland 
broeden vier soorten fulmariene stormvogels: de Antarctische Stormvogel (Thalassoica 
antarctica), de Zuidelijke Stormvogel (Fulmarus glacialoides), de Kaapse Duif of Kaapse 
Stormvogel (Daption capense) en de Sneeuwstormvogel (Pagodroma nivea). Een vijfde 
soort, de Zuidelijke Reuzenstormvogel (Macronectes giganteus), wordt ook regelmatig 

192



waargenomen op dit eiland. Door deze rijkdom aan vogels heeft dit eiland een 
speciale beschermingsstatus gekregen. Het mag alleen onder bepaalde voorwaarden 
voor onderzoeksdoeleinden worden bezocht.

Het onderzoek richtte zich in eerste instantie vooral op de Antarctische 
Stormvogel, die als een indicatorsoort binnen het monitoringsprogramma van het 
krillverdrag is aangewezen, maar waarvan desondanks relatief weinig bekend is. 
Om te bepalen of parameters met betrekking tot de broedbiologie en populatiestatus 
van deze soort representatief zijn voor andere stormvogels, werd een vergelijking 
gemaakt met een verwante soort die op het eiland Ardery broedt: de Zuidelijke 
Stormvogel. Daarnaast werd in dit onderzoek getracht een verklaring te vinden 
voor het afnemende broedsucces van Antarctische Stormvogels op het eiland. Uit 
voorafgaand onderzoek bleek dat in de loop van drie seizoenen (1984-85, 1986-87 en 
1990-91) het broedsucces in de kolonie drastisch afnam.

In 1996 werd een nieuwe fase van dit langdurige onderzoek gestart. Tijdens 
drie zomerseizoenen (1996-97, 1997-98 en 1998-99) werden de fulmariene stormvogels 
gedurende het broedseizoen (vanaf begin oktober / november tot en met april ) 
intensief bestudeerd. Hiervoor werden in twee studiegebieden (voor elke soort 
één) alle potentiële nestlocaties gemarkeerd en werd een automatisch weegsysteem 
geïnstalleerd. Deze studiekolonies werden vrijwel dagelijks bezocht om het verloop 
van de broedcyclus en de aanwezigheid van broedende vogels nauwkeurig te 
volgen. Een groot deel van de oudervogels was gemerkt met een metalen vogelring 
van de Australische ringcentrale, met een plastic ring met een op afstand duidelijk 
te lezen nummer en met een ‘transponder’ die onder de huid werd aangebracht. 
Deze transponders bevatten een chip die afgelezen werd door het weegsysteem of 
door onderzoekers met speciale afleesapparatuur. Hierdoor konden de vogels in de 
studiegebieden individueel worden gevolgd. 

Broedbiologie van Antarctische en Zuidelijke Stormvogels
In hoofdstuk 2 worden de details van de broedbiologie van de soorten uitvoerig 
beschreven. Begin oktober kwamen Antarctische Stormvogels al in groten getale 
terug naar het eiland, terwijl Zuidelijke Stormvogels later en veel geleidelijker 
terugkwamen. Zoals gebruikelijk is bij stormvogelachtigen, verlieten beide soorten 
het eiland in de periode voordat een ei werd gelegd om lichaamsreserves op te 
bouwen voor het komende broedseizoen. In de eerste helft van november verlieten 
Antarctische Stormvogels massaal de kolonie en tijdens deze ‘exodus’ was de kolonie 
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2 tot 2,5 week volledig uitgestorven. Bij Zuidelijke Stormvogels gebeurde dit veel 
minder synchroon en minder lang en was de kolonie nooit volledig verlaten. 

Het moment waarop vogels hun ei (slechts één per seizoen) legden bleek 
duidelijk te verschillen tussen beide soorten. De eileg bij Antarctische Stormvogels 
vond eind november plaats en gemiddeld 16 dagen later bij Zuidelijke Stormvogels. 
Het broedseizoen, dus de periode vanaf het moment dat het ei gelegd wordt tot aan 
het uitvliegen van het jong, was gemiddeld voor beide soorten even lang (96 dagen). 
Het bebroeden van het ei duurde circa 48 dagen bij Antarctische Stormvogels en 47 
dagen bij Zuidelijke Stormvogels. De kuikenfase was circa 49 dagen bij Antarctische 
Stormvogels en 50 dagen bij Zuidelijke Stormvogels. Oudervogels wisselden elkaar 
af tijdens het uitbroeden van het ei. Een gemiddelde broedbeurt bij Antarctische 
Stormvogels duurde 9 dagen en bij Zuidelijke Stormvogels ruim 4 dagen.

Ondanks het verschil in tijdstip van broeden vonden we geen significant 
verschil in het broedsucces tussen beide soorten. Gemiddeld 37% van de eieren 
die gelegd waren door Antarctische Stormvogels bracht jongen voort die het nest 
uitvlogen, terwijl bij Zuidelijke Stormvogels 35% van de eieren succesvol was. Wel 
faalden zowel eieren als kuikens van Antarctische Stormvogels eerder, waardoor 
deze soort minder tijd en energie ‘verspilde’ aan verloren broedzorg dan Zuidelijke 
Stormvogels. 

In het seizoen 1996-97 bleek de overvloedige hoeveelheid sneeuw in de 
kolonie de oorzaak van het mislukken van veel nesten vroeg in het seizoen. Dit speelde 
vooral bij Antarctische Stormvogels (maar dit kwam ook door een secundaire oorzaak 
die verderop besproken wordt). Laat in het seizoen 1998-99 werd het eiland Ardery 
getroffen door langdurige zware sneeuwbuien die uiteindelijk een aantal kuikens 
van Zuidelijke Stormvogels noodlottig werd. Hoewel dit incidentele waarnemingen 
waren, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat dit soort catastrofale gebeurtenissen zich 
geregeld voordoen en deel uitmaken van het normale leven van stormvogels op dit 
eiland.

Antarctische Stormvogels hadden een duidelijke piek in de kuikensterfte, 
circa 10-20 dagen na het uitkomen van het ei, wat samen bleek te vallen met het 
tijdstip waarop ouders hun kuiken voor het eerst geheel alleen in het nest achterlieten. 
Wegens een nog niet geheel functionerende thermoregulatie van jonge kuikens 
en predatiegevaar door patrouillerende Zuidpooljagers (Catharacta maccormicki), 
worden kuikens een bepaalde periode in afwisselende beurten door hun ouders 
‘bebroed’ en bewaakt. Omdat deze periode (‘guarding period’) bij Antarctische 
Stormvogels gemiddeld zes dagen korter is dan bij Zuidelijke Stormvogels, zijn de 
kuikens van eerstgenoemden op dat moment nog klein en daarom een gemakkelijke 
prooi voor Zuidpooljagers. In totaal werd meer dan 80% van de kuikensterfte van 
Antarctische Stormvogels waargenomen wanneer hun ouders hun jongen voor het 
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eerst alleen achterlieten, terwijl bij Zuidelijke Stormvogels geen verhoogde sterfte 
werd aangetoond.

Voeren en groeien van stormvogelkuikens 
De groeifase van de stormvogelkuikens wordt in hoofdstuk 3 in detail beschreven. 
Eerder werd geconstateerd dat de samenstelling van het voedsel dat ouders naar hun 
jongen brachten nauwelijks verschilde tussen beide soorten. Echter, de gemiddelde 
periode tussen de tijdstippen waarop jongen hun maaltijd kregen, varieerde wel sterk 
tussen beide soorten. Ouders voeren hun jong meestal onmiddellijk en in één keer als 
ze terugkomen van zee. Antarctische Stormvogelkuikens bleken over het algemeen 
ruim een dag te moeten wachten op een maaltijd en Zuidelijke Stormvogelkuikens 
maar ongeveer een halve dag. Door nauwkeurige metingen met het automatische 
weegsysteem konden we ook het gewicht van deze maaltijden bepalen. Het gewicht 
van de afzonderlijke maaltijden bleek niet zo veel te verschillen tussen beide soorten 
(jaargemiddelden varieerden tussen 111 en 152 gram). Door de verschillende 
voederfrequenties kregen kuikens van Antarctische Stormvogels veel minder voedsel 
(gemiddeld 122-140 gram) per dag dan Zuidelijke Stormvogelkuikens (gemiddeld 
240-265 gram). Dit grote verschil kan maar ten dele verklaard worden door het veel 
geringere verschil (circa 18%) in kuikengewicht. Daarom onderzochten we of kuikens 
van beide soorten een zelfde groei vertoonden.

Bij alle stormvogelachtigen worden kuikens op een gegeven moment veel 
zwaarder dan hun ouders (sommige soorten worden zelfs twee keer zo zwaar) en 
verliezen vervolgens weer gewicht tot het moment dat ze uitvliegen. Het beschrijven 
van een dergelijke groeicurve is niet gemakkelijk. Daarom wordt vaak alleen gekeken 
naar de groei vanaf het moment dat een kuiken uit het ei komt tot en met het moment 
dat het kuiken het maximale gewicht bereikt. Zulke groeicurves zijn goed wiskundig 
te benaderen met een sigmoïde functie, maar negeren de periode van gewichtsafname 
volledig. Wij gebruikten daarom een nieuwe methode, de zogenaamde ‘dubbele 
Gompertz’-curve, die het gehele traject van gewichtstoename en -afname beschrijft. 

Kuikens van Antarctische Stormvogels bereikten hun maximale gewicht 
gemiddeld na 34 dagen, waarbij ze gemiddeld 136% zwaarder zijn dan hun ouders. 
Zuidelijke Stormvogelkuikens bereikten een piek van 140% van het oudergewicht. 
Op het moment van uitvliegen zijn Antarctische Stormvogelkuikens relatief lichter, 
vooral doordat hun ouders eerder stoppen met het voeren van hun jong. Door de vrij 
geringe aantallen kuikens in de studie konden niet veel significante relaties worden 
aangetoond tussen diverse groeiparameters en de hoeveelheid aangeleverd voedsel. 
Alleen bij de Zuidelijke Stormvogels vonden we dat ouders die meer voedsel per dag 
naar het nest brachten, kuikens hadden die sneller groeiden, een hoger maximaal 
gewicht bereikten en zwaarder waren bij uitvliegen.
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De reden dat Antarctische Stormvogelkuikens minder voedsel nodig hebben 
om een vergelijkbare groeisnelheid te behalen als Zuidelijke Stormvogels moet nog 
beter worden uitgezocht. Op basis van eerder onderzoek waaruit bleek dat het voedsel 
van Antarctische Stormvogels verder verteerd was, veronderstellen we dat ze hun 
jongen maaltijden voeren van een hogere calorische waarde (minder water). Nader 
onderzoek moet uitwijzen of kuikens van beide soorten ondanks het gewichtsverschil 
van de maaltijden wel een vergelijkbare hoeveelheid energie krijgen.

Wanneer is het tijd voor stormvogels om hun vleugelpennen te wisselen?
Veren slijten hard en vogels moeten dus regelmatig nieuwe veren aanmaken. Veel 
vogelsoorten ruien hun veren één keer per jaar en beginnen met de rui van de 
vleugelpennen meteen nadat ze hun jong(en) hebben grootgebracht. Aangezien de 
aanmaak van nieuwe veren veel energie kost en extra nutriënten vraagt, valt dit 
vaak niet goed te combineren met het grootbrengen van hun nageslacht. Het vliegen 
wordt door het ontbreken van veren in de vleugel minder efficiënt en kan daardoor 
aanzienlijk meer energie kosten. Vanwege de korte tijdsduur van de Antarctische 
zomer en het duidelijke tijdsverschil van de broedseizoenen van beide soorten, 
waren we geïnteresseerd in het vraagstuk hoe fulmariene stormvogels het probleem 
van rui en broedzorg opgelost hadden. Hiervoor bepaalden we de mate van rui van 
de vleugelpennen bij alle volwassen vogels die we ringden of vingen voor ander 
onderzoek en in Box 1 beschrijven we onze resultaten. 
 Antarctische Stormvogels bleken het standaardpatroon te volgen en 
te wachten met het ruien van hun vliegpennen. Pas in de tweede helft van de 
kuikenperiode begon deze soort langzaam met de vervanging van de eerste 
vleugelpennen. Zuidelijke Stormvogels volgden een andere strategie. Ze startten de 
rui gemiddeld 30 dagen eerder, nog voordat de eieren uitkwamen. Dus hoewel ze 
later begonnen met broeden, waren Zuidelijke Stormvogels veel verder gevorderd 
met de vervanging van vleugelpennen aan het eind van het seizoen. Sommige (niet-
broedende) individuen hadden tegen die tijd zelfs volledige nieuwe vleugelpennen 
aan het eind van het broedseizoen. Bij beide soorten bleek de groep vogels van 
onbekende broedstatus (vermoedelijke niet-broedende of vroeg gefaalde individuen) 
de rui van de vleugelpennen twee tot drie weken eerder te beginnen dan de succesvol 
broedende soortgenoten. 

Verschil in foerageerstrategieën tussen beide soorten
Het feit dat oudervogels van Antarctische Stormvogels langer de tijd nemen om 
te foerageren kan zowel betekenen dat ze meer tijd besteden aan voedsel zoeken, 
als ook dat ze verder weg vliegen naar hun voedselgebieden dan Zuidelijke 
Stormvogels. Eerder onderzoek had aangetoond dat beide soorten vrijwel hetzelfde 
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dieet hebben. Daarom werd in het seizoen 1998-99 een klein onderzoek gestart naar 
de foerageerstrategieën van deze vogels. Hiervoor werd een aantal oudervogels dat 
op dat moment een kuiken grootbracht van een satellietzender voorzien om hun 
bewegingen te kunnen volgen op zee. 
 In Box 2 tonen we aan dat Zuidelijke Stormvogels binnen een cirkel van 
100 km rondom het eiland en dus relatief dicht bij de kolonie bleven. Er waren 
slechts een paar incidentele uitzonderingen van vogels die een ongebruikelijk lange 
foerageertocht maakten van twee dagen of langer. Daarentegen vlogen Antarctische 
Stormvogels aanmerkelijk verder weg en in een aantal gevallen zelfs meer dan 300 
km. De meeste individuen werden echter aangetroffen in de buurt van de rand van 
het continentale plat, waar koud en voedselrijk water van de zeebodem naar boven 
komt en waar vooral krill en vissen en dus hun roofdieren van profiteren. Dit gebied 
is in de winter bedekt met ijs en in de zomer vrij van zee-ijs. Dergelijke ‘marginale 
seizoens-ijszones’ staan bekend om hun grote voedselrijkdom en grote concentraties 
prooidieren en dieren hoger in de voedselketen.

De reden waarom Antarctische Stormvogels verder vliegen is niet helemaal 
duidelijk. Het kan zijn dat ze dit doen om voedselconcurrentie met Zuidelijke 
Stormvogels te vermijden, maar er zijn ook andere verklaringen mogelijk. Langer 
wegblijven kan ook een strategie zijn om het voedsel beter te verwerken en te 
concentreren in de maag. Op deze wijze worden de kosten om het voedsel te 
transporteren geminimaliseerd en de kosten om het voedsel verderop te halen 
gecompenseerd. Daarnaast is het ook mogelijk dat de soort gewend is om lange 
vluchten te maken, omdat de meeste Antarctische Stormvogels in de binnenlanden 
van Antarctica broeden en ver moeten vliegen naar open zee.

Onverwachte verklaring voor afgenomen broedsucces van Antarctisch 
Stormvogels.
Tijdens het eerste veldwerkseizoen (1996-97) bleek dat er een onverwachte factor 
in het spel was die het afnemende broedsucces van de afgelopen jaren goed leek 
te kunnen verklaren. Het onderzoek in dit seizoen startte veel vroeger dan in 
voorgaande jaren en in hoofdstuk 4 worden met name de gebeurtenissen in de eerste 
helft van dit seizoen beschreven. Het viel op dat er nog veel sneeuw lag die zich in 
de wintermaanden op beschutte plaatsen op het eiland had opgehoopt. Bovendien 
had zich in het studiegebied van de Antarctische Stormvogels een grote sneeuwbank 
gevormd die tot in december aanwezig bleef. 

Zuidelijke Reuzenstormvogels bleken regelmatig te landen in de kolonies. 
Ook werden tussen 15 en 25 oktober in en rondom het studiegebied tien dode 
Antarctische Stormvogels, die door reuzenstormvogels waren gedood¸ aangetroffen. 
Het exacte aantal slachtoffers konden wij niet bepalen omdat in de tijd dat wij niet 
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in het studiegebied aanwezig waren, een onbekend aantal stormvogellijken kan zijn 
verdwenen (door wind weggeblazen of meegenomen door Zuidpooljagers). 
 Zuidelijke Reuzenstormvogels hebben door hun gewicht en stijve vleugels 
veel problemen met landen op een steile rotsachtige bodem. De meeste kleinere 
fulmariene stormvogels broeden op klifhellingen die bezaaid zijn met rotsblokken 
en ze zijn zodoende veilig voor Zuidelijke Reuzenstormvogels. Door de opgehoopte 
sneeuw was de studiekolonie wel toegankelijk voor reuzenstormvogels. Zij lieten 
zich als een kamikazepiloot in de zachte sneeuw vallen en liepen vervolgens de 
kolonie in. In eerste instantie vlogen de Antarctische Stormvogels wel op, maar na een 
aantal minuten keerden ze terug en wijdden ze zich aan dagelijkse werkzaamheden, 
zoals het nest op orde brengen voor de komende zomer en het copuleren met hun 
partner. Meestal besteedden ze dan nauwelijks meer aandacht aan de grote indringer, 
die zich na zich een tijdje (soms wel uren) gedeisd te hebben gehouden plotseling 
oprichtte en in snelle pas op een aantal dieren in de kolonie afstoof. Bij zulke 
plotselinge verrassingsaanvallen wisten ze af en toe een volwassen Antarctische 
Stormvogel te verschalken. Dergelijk opmerkelijk predatiegedrag door Zuidelijke 
Reuzenstormvogels was niet eerder bekend.

Van de in het seizoen 1996-97 geringde populatie volwassen Antarctische 
Stormvogels werd meer dan 15% slachtoffer van predatie door reuzenstormvogels. 
Uit de literatuur is bekend dat normaal gesproken elk jaar 4% van de volwassen 
stormvogels overlijdt. In het seizoen 1984-85 werden broedende dieren geringd 
en twee jaar later bleek het jaarlijkse overlevingspercentage inderdaad 96% te zijn. 
Daarna nam dat percentage snel af en bedroeg het 89% tussen 1990-91 en 1996-97. 
Ook bij een nieuwe groep vogels die geringd was in 1996 was dit percentage laag: 
maximaal 90% van de volwassen dieren overleefde gedurende dit veldseizoen. 

Niet-broedende vogels die ook in latere seizoenen geen broedpogingen 
deden, bleken veel beter te overleven. De in 1984-85 geringde vogels van deze groep 
hadden een overlevingspercentage dat niet significant afweek van 96%.

Analyse van de weersgegevens van 1980-1995 leerde dat er lokale verschillen waren 
opgetreden in windrichting en sneeuwval. De sneeuwval was toegenomen met name 
in de winter en het voorjaar. Het broedsucces was dramatisch slecht in 1996-97 met 
slechts één kuiken dat uitvloog uit de 29 eieren die geteld werden. Dit exceptioneel 
slechte broedsucces kwam doordat een aantal eieren faalde in de sneeuw, maar 
vooral ook door de verstoring wanneer er een Zuidelijke Reuzenstormvogel in de 
broedkolonie aanwezig was. Antarctische Stormvogels verlieten dan enige tijd 
hun nest en alerte Zuidpooljagers waren er snel bij om deze onbewaakte eieren 
op te pakken en mee te nemen naar een veilige plek buiten de kolonie. Zuidelijke 
Reuzenstormvogels bleken geen eieren te eten.
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Broedsucces bij de predator van de Antarctische Stormvogel
Door de onverwachte verklaring van het afnemende broedsucces van Antarctische 
Stormvogels rees de vraag hoe de sneeuwval het broedsucces van de predator 
zelf zou beïnvloeden. En tevens of dit een verklaring zou kunnen zijn voor de 
toegenomen predatie op fulmariene stormvogels, zoals hierboven beschreven. In de 
omgeving van het eiland Ardery broeden Zuidelijke Reuzenstormvogels alleen op 
de Frazier eilanden, een eilandengroep met drie kleine eilanden Nelly, Dewart en 
Charlton (zie hoofdstuk 5 voor een overzicht van de ligging van deze drie eilanden) 
zo’n 20 kilometer naar het noordwesten. Elk seizoen werden er tellingen verricht om 
schattingen te maken hoeveel vogels er broedden. Zuidelijke Reuzenstormvogels zijn 
uiterst gevoelig voor menselijke verstoring en vliegen snel op wanneer mensen in de 
buurt komen. Tellingen moeten daarom in principe altijd van een afstand gebeuren. 
In hoofdstuk 5 beschrijven wij de tellingen van het aantal waarschijnlijk broedende 
reuzenstormvogels, en later in het seizoen, het aantal aanwezige kuikens. Het seizoen 
1996-97 bleek dramatisch slecht te zijn voor reuzenstormvogels, maar de daarop 
volgende seizoenen waren zeer productief.

We probeerden daarom aan de hand van historische gegevens populatietrends 
op de drie Frazier eilanden vast te stellen. Dit bleek echter niet eenvoudig omdat 
er veel variatie was in de manier waarop de vogels werden geteld in het verleden: 
vroeg of laat in het seizoen, kuikens of broedende vogels, op grote afstand met een 
verrekijker of dichtbij door onderzoekers die telden terwijl zij door de kolonies 
liepen (bijvoorbeeld om kuikens te ringen). We creëerden nieuwe categorieën voor 
type tellingen en analyseerden deze per eiland. De uitkomsten bleken eerdere 
populatietrends niet helemaal te bevestigen. Gebaseerd op kuikenaantallen leek er 
inderdaad sprake van een toename in de laatste jaren. Echter op het eiland Nelly, 
waarvoor we de langste tijdreeks (1959-1999) met kuikentellingen hadden, bleek 
de broedpopulatie periodiek te fluctueren en was er geen eenduidige positieve of 
negatieve trend te bespeuren. Wel werd duidelijk dat het seizoen 1996-97 een seizoen 
was met een extreem laag aantal kuikens. In het hoofdstuk stellen we voor om in de 
toekomst, indien mogelijk, dit soort tellingen zoveel mogelijk te standaardiseren. 

Overvloedige sneeuwval kan ook nadelig zijn voor Zuidelijke 
Reuzenstormvogels
De overvloedige sneeuwval leverde ook negatieve effecten op voor de Zuidelijke 
Reuzenstormvogels. In hoofdstuk 6 bespreken we gevallen van individuen die 
tijdens het broeden overvallen werden door sneeuw. Tijdens de tellingen van het 
aantal broedende Zuidelijke Reuzenstormvogels in december 1998 werd een tweetal 
dode exemplaren aangetroffen op het eiland Dewart, één van de Frazier eilanden. 
We beschrijven deze vondsten samen met een derde geval dat in 1994 op dit eiland 
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gevonden werd. Alle drie bleken geruime tijd geleden geringd (12-21 jaar geleden): 
twee op hetzelfde eiland waar ze gevonden waren en de derde als kuiken in een 
kolonie ongeveer 1400 km verderop bij het Franse onderzoeksstation Dumont 
d’Urville, Adélie Land. Niet alleen de relatieve ouderdom van deze dieren maakte 
deze vondsten uniek, maar ook het feit dat ze alle drie aangetroffen waren met 
restanten van een ei op de broedplek van de buik. Deze dieren waren dus gestorven 
terwijl ze een ei aan het uitbroeden waren. Behalve vermageringsverschijnselen 
vertoonden de vogels geen duidelijke aanwijzingen voor hun doodsoorzaak zoals 
een bepaalde ziekte of gebroken ledematen.

Het is ongebruikelijk dat soorten die lang leven (zoals verschillende soorten 
stormvogels die ouder dan 50 jaar kunnen worden) vrijwillig hun leven in de 
waagschaal leggen als tijdens het broeden de omstandigheden drastisch verslechteren. 
Voor deze soorten zal het vaak veel aantrekkelijker zijn om het ei te verlaten en een 
nieuwe broedpoging te wagen in één van de volgende seizoenen. We kunnen slechts 
speculeren wat precies de doodsoorzaak is geweest, maar het vermoeden is dat door 
overvloedige sneeuwval de reuzenstormvogels onder een laag sneeuw zijn bedolven, 
waarna door verijzing van het sneeuwoppervlak ontsnapping onmogelijk werd of dat 
de verminderde zuurstoftoevoer de vogels uiteindelijk fataal is geworden. Opgemerkt 
moet worden dat volwassen reuzenstormvogels geregeld bedolven worden onder 
een laag sneeuw zonder nadelige gevolgen. Dit werd ook waargenomen op het eiland 
Ardery bij kleinere fulmariene stormvogels, waar broedende oudervogels geregeld 
enige tijd verdwenen onder de sneeuw en al broedend rustig dagen bleven wachten 
tot de sneeuw was weggeblazen of gesmolten. 

Verspreiding van aantallen van Zuidelijke Stormvogels
Op het eiland Ardery broeden Antarctische en Zuidelijke Stormvogels gezamenlijk, 
maar dit is vrij ongebruikelijk. Beide soorten zijn talrijk in de Antarctische wateren, 
al komen ze niet overal in dezelfde mate voor. Stormvogels komen in de zomer veel 
voor in de buurt van hun broedkolonies en daarom is het belangrijk om een overzicht 
te hebben van alle locaties waar deze soorten broeden. Voor Antarctische Stormvogels 
bestond al zo’n overzicht, maar voor Zuidelijke Stormvogels ontbrak deze nog. Voor 
Hoofdstuk 7 werd informatie over het voorkomen en de aantallen van broedende 
Zuidelijke Stormvogels uit zoveel mogelijk bronnen verzameld, inclusief niet-
gepubliceerde rapporten en verslagen en oorspronkelijke veldnotities van biologen. 

In totaal bleken er 83 locaties te zijn waar Zuidelijke Stormvogels broeden, 
en op basis van 73 locaties met gegevens over het aantal broedparen werd de 
wereldpopulatie op minimaal 400.000 broedparen geschat. Ongeveer 72% van de 
geschatte wereldpopulatie werd gevonden op eilanden van de zogenaamde Scotia-
boog, tussen Antarctica en Zuid Amerika (de Zuid-Shetland, Zuid-Orkney en Zuid-
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Sandwich eilanden) en het eiland Bouvet. Ook bleek circa 97% van de populatie te 
broeden op locaties waar geen kolonies van Antarctische Stormvogels zijn.

 Het is onbekend hoe groot het deel van de populatie is dat jaarlijks niet 
broedt en dus buiten deze schattingen van broedende vogels valt. Ook is het aantal 
van 400.000 broedparen waarschijnlijk een grove onderschatting en wij vermoeden 
dat er op zijn minst 1 miljoen broedparen zijn. We illustreren dit aan de hand van 
uitkomsten van verschillende telmethoden die wij tijdens onze veldseizoenen in het 
studiegebied op het eiland Ardery gebruikten. We vonden dat aanmerkelijk meer 
eieren waren gelegd dan het aantal nesten dat werd waargenomen met broedende of 
waarschijnlijk broedende vogels. Doordat gedurende het seizoen steeds meer nesten 
falen, neemt dit verschil toe in de loop van de tijd. Aangezien de meeste kolonies 
zich op kliffen bevinden die alleen van grote afstand geschat kunnen worden, en ook 
omdat de tijdstippen van de tellingen zeer sterk verschilden, is de nauwkeurigheid 
van de schatting voor de wereldpopulatie broedende Zuidelijke Stormvogels gering. 

Antarctische Stormvogels als graadmeter voor het Antarctisch ecosysteem
Deze studie toonde aan dat verwante stormvogelsoorten met een ogenschijnlijk 
vergelijkbare levenswijze toch op verschillende manieren aangepast kunnen zijn aan 
de Antarctische omgeving en de korte zomerperiode waarin zeevogels hier kunnen 
broeden. Ondanks een duidelijk verschil in het tijdstip van broeden bereikten de 
Antarctische Stormvogel en de Zuidelijke Stormvogel vrijwel hetzelfde broedsucces. 
Hoe de eventuele gevolgen van veranderingen in het klimaat, zee-ijs of voedselaanbod 
in het algemeen voor beide soorten zullen uitpakken, is moeilijk te voorspellen. 
Op het eiland Ardery bleken lokale weersveranderingen een onverwachte keten 
van gebeurtenissen te veroorzaken, met een drastisch effect op de plaatselijke 
stormvogelpopulatie als gevolg. Indien natuurlijke factoren een dergelijk groot effect 
kunnen hebben, zal het moeilijk zijn om de invloed te meten van specifiek menselijk 
handelen in het Antarctische ecosysteem, zoals bijvoorbeeld visserij. Het internationale 
krillverdrag heeft de Antarctische Stormvogel als indicatorsoort aangewezen, maar op 
dit moment lijkt het nog te vroeg voor eenduidige verklaringen van veranderingen in 
de broedbiologie en populatiegrootte van stormvogels. Meer gedetailleerd en vooral 
ook langduriger onderzoek, ook aan foerageerstrategieën van stormvogels op zee, 
zal nodig zijn om de toestand van het Antarctische ecosysteem te kunnen meten en 
de gevolgen van menselijke invloeden goed te kunnen voorspellen.
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