
Ornithological importance of Belgian marine areas: 
Identification of areas qualifying as Special Protection Areas 

under the European Birds Directive 

Summary 

Under the 1979 European Birds Directive, Member States of the European Union have 

to str ictl y protect certain bird species (those from Annex 1). For those species, and for 

other, migrating species, the areas most sui table fo r their protection have to be class i

fied as Special Protection Areas (SPA's). For the class ification of areas as SPA's, only 

scientific criteri a can be applied. 

In 200 I, a Royal Decree was issued in Belgium, which legally protects all birds in 

Belgian marine waters. Thus far however, the articles in the Birds Directi ve concer

ning the class ification of areas as SPA's have not been implemented in these areas, 

although they are considered internationally important fo r some bird spec ies for forag

ing, migration or breeding, during certain periods of the year. 

This study investigates.for which bird species it would be appropriate to se lect impor

tant areas as SPA's in Belgian marine waters. In first instance, these are birds listed in 

Annex I of the Birds Directive that occur in thi s area regularly and in sufficient num

bers: the sandwich tern Sterna sandvicensis, the common tern Sterna hirundo and the 

little tern Sterna albifrons. A further selection was made of migrating species, not 

li sted in Annex I, for which it would also be appropriate to investigate if certain areas 

class ify as SPA's. In order to qualify, these spec ies need to occur regularly and need to 

have a certain protection status under other international Conventions or Agreements. 

Their numbers in Belgian marine waters need to have attained or exceeded 1.0% of the 

biogeographic population within the considered period (1 992-2002). These species 

are the great crested grebe Podiceps crista/us, the common scoter Melanitta nigra, the 

little gull Larus minutus and the great skua Stercorarius skua. 

For these seven species the study examines the extent to which a protection of their 

habi tats in Belgian marine waters is meaningful. Their sensitivity fo r human acti vities 

and their di stribution was investigated. For determin ing the distribution, a large 

number of seabird counts, performed by the Institute of Nature Conservation between 

1992 and 2002, were processed in a geographical info rmation system (GIS). It was 

investigated whether the selected species concentrated in certain areas . With this 

analys is, it was not poss ible to identi fy most sui table territories for the great skua and 

the little tern . For the remaining five species however, areas could be ide ntified which 

are re lati vely important during certa in periods of the year. 

I' 



For the conservation of each of these five species, the most suitable teiTitories in 

number and size were selected. ln bringing together these territories, three areas are 

identified. The first area is situated off the coastal towns of Koksijde and De Panne. It 

is the most important area for the sandwich tern, and it has some importance for the 

great crested grebe. The second area, off the constal towns from Middelkerke to 

Bredene, is the most important area for the great crested grebe and the common scoter, 

and it has some importance for the common tern and the sandwich tern. Both areas 

extend from the low water mark up to 6 miles offshore. The third area is situated 

around the harbour of Zeebrugge, and is the most important area for the common tern. 

Within the last two areas, two small areas with the highest densities of the li ttle gull are 

also located. Within the last area, the most important foragi ng area for the little tern is 

situated, as identified during land-based research. 

The study concludes that the three areas thus identified classify as most suitable terri

tories for the conservation of bird species foreseen in the Birds Directive. It is recom

mended to proceed to a practical delimitation of these areas, and to classify them as 

SPA's. In this manner the specific requirements in the Birds Directive can be met. 

Given the fact that the selected areas can be practically delimited in a large number of 

different ways, a more definite proposal does not belong to this study. 

'' 



Samenvatting 

De Europese Vogelrichtlijn , uitgevaardigd in 1979, vereist 
dat bepaalde vogelsoorten strikt beschermd worden (deze 
in Bijlage 1), en dat gebieden die het meest geschikt zijn 
voor de beschenning van deze soorten en andere, trek
kende soorten, aangewezen worden als Speciale 
Beschermi ngszone voor vogels (SBZY). Yoor de aanwij
zing van SBZVs kunnen enkel wetenschappelijke criteri a 
toegepast worden. 
In 2001 werd een Konink lijk Bes luit uitgevaardigd dat aile 
vogels wettelijk beschermt in de Belgische zeegebieden. 
Tot dusver werd de Yogelrichtlijn er echter, voor wat be
treft de aanwij zing van sszvs, niet uitgevoerd . Nochtans 
worden deze gebieden belangrijk geacht voor enkele soor
ten zeevogels als overwinteringsgebied, trekgebied of als 
foerageergebied tijdens het broedseizoen. 
In deze studie werd eerst onderzocht voor .welke vogel
soorten het nodig kan zijn sszvs aan te wij zen in de 
Belgische zeegebieden. Dat zijn in eerste instantie soorten 
van de Bijlage I van de Vogelrichtlijn die er regelmatig en 
in voldoende aantallen voorkomen: grote stern Sterna 
sandvicensis, visdief Sterna hirundo en dwergstern Sterna 
albifrons. Verder komen trekkende soorten in aanmerking 
die geregeld voorkomen, een beschermingsstatus genieten 
volgens andere internationale, wettelijk bindende conven
ties, en waarvan aangetoond werd dat de aantall en binnen 
de beschouwde peri ode (1992-2002), op een moment 1,0% 
van de totale biogeografische populatie bereikt of over
schreden hebben. De op die manier weerhouden soorten 
zijn fuut Podiceps cristatus, zwarte zee-eend Melanitta 
nigra, dwergmeeuw Larus minutus en grote jager 
Stercorarius skua. 
Yoor deze zeven soorten werd nagegaan of een bescher
ming van hun leefgebieden in Belgische mariene wateren 
zinvol is. Daarvoor werd de gevoe ligheid voor menselijke 
acti viteiten en de ruimtelijke verspreiding van deze soorten 
onderzocht. Yoor het bepalen van de ruimtelijke versprei
ding werden een groot aantal zeevogeltellingen, uitge
voerd door het Instituut voor Natuu rbehoud ( IN) tussen 
1992 en 2002, in een GIS (geografisch info rmatiesysteem) 
verwerkt. Er werd nagegaan of de geselecteerde soorten 
geconcentreerd voorkomen in bepaa lde gebieden. Met be
hulp van deze analyse konden voor de grote jager en de 
dwergstern geen geb ieden geselecteerd worden die voor 
hun beschenning het meest geschi kt zij n. Er ko nden wei 
gebieden ge·J·dentif iceerd worden die tijdens bepaa lcle pe-

Resume 

La Directi ve europeenne relati ve a Ia conservation des oiseaux 
sauvages, adoptee en 1979, ex ige que certaines especes 
d'oiseaux so ient strictement protegees (celles reprises a I' An
nexe I), et que les zones les plus appropriees a Ia protection de 
ces especes et d ' autres especes d' oiseaux migrateurs soient 
considerees comme des Zones de Protection Speciale (ZPS). 
Les ZPS ne peuvent etre definies que sur base de criteres scien
ti fi ques. 
En 200 I a ete pris un arrete royal qui protege legalement to us 
les oiseaux dans les espaces marins de Ia Belgique. Jusqu 'a 
present, Ia Di rective Oiseaux n' a toutefois pas encore ete mise 
en reuvre en ce qui concerne Ia designation des ZPS . Ces zones 
sont pourtant considerees com me essentielles en tant qu ' ai re 
d ' hivernage, zone de relais pour les oiseaux dans leurs aires de 
migration ou zone de ravitaillement pendant Ia saison de Ia ni
dification pour plusieurs especes d ' oiseaux de mer. 
Dans cette etude, nous avons d'abord etudie les especes 
cl ' oiseaux pour lesquelles il peut etre necessaire de designer des 
ZPS dans les espaces marins de Ia Belgique. II s'agit principale
ment des especes reprises a I' Annexe I de Ia Directive Oiseaux 
clont Ia venue en nombre suffi sant est reguliere : Ia sterne 
caugek Sterna sandvicensis, Ia sterne pierregarin Sterna 
hirundo et Ia sterne naine Sterna albifrons. Les especes migra
trices dont Ia venue est reguliere et qui beneficient d' un statut 
de protection en vertu d ' autres conventions legalement contrai
gnantes entrent egalement en ligne de compte lorsqu ' il a ete 
demontre que, sur Ia peri ode analysee ( 1992-2002), leurs nom
bres ont atteint ou depasse, a un moment, I ,0% de Ia population 
biogeographique totale. Les especes selectionnees sur base de 
ce critere sont le grebe huppe Podiceps cristatus, Ia macreuse 
noire Melanitta nigra, Ia mouette pygmee Larus minutus et le 
grand Iabbe Stercorarius skua. 
Pour ces sept especes on a etudie si Ia protection de leurs habi
tats clans les eaux marines belges etait necessaire. A cette fin , on 
a etudie Ia sensibilite vis-a-v is des acti vites humaines et Ia re
partition spati ale de ces especes . Pour determiner Ia repartition 
spati ale, les donnees de comptages des o iseaux de mer rassem
blees par I' Instituut voor Natuurbehoud (IN) entre 1992 et 2002 
ont ete traitees dans un SIG (Systeme d' lnformation Geographi
que). 
On a verifi e si les especes selectionnees se reparti ssaient de 
maniere concentree dans certa ines zones. Cette analyse n' a pas 
permis de selection ner de zones plus appropriees ni pour le 
grand Iabbe ni pour Ia sterne naine. Elle a par contre permis de 
select ionner des zones relativement importantes penda nt cer-
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riodes relatief belangijk zijn voor de vijf andere geselec
teerde soorten. 
Yoor elk van deze vijf soorten werden vervolgens de gebie
den geselecteerd die het meest geschikt zijn voor hun be
scherming, en die zinvol zijn naar aantal en oppervlakte. 
Bij het samenbrengen van deze gebieden op een kaart, 
blijkt dat drie dergelijke gebieden kunnen ge"identificeerd 
worden. Het eerste bevindt zich voor Koksijde en De 
Panne. Het is het belangrijkst voor de grote stern, en heeft 
verder be lang voor de fuut. Het tweede, voor het strand van 
Middelkerke tot Bredene, is het belangrijkst voor de fuut 
en de zwarte zee-eend, en heeft verder belang voor de vis
dief en de grote stern. Beide gebieden strekken zich ui t tot 
6 mijl in zee. Het derde gebied bevindt zich ron.cJ de haven 
van Zeebrugge, en werd geselecteerd als het belangrijkst 
voor de visdief. Binnen de twee laatst vermelde gebieden 
liggen ook de (kleine) concentratiegebieden van de dwerg
meeuw. Binnen het gebied rond Zeebrugge ligt eveneens 
het belangrijkste foerageergebied van de dwergstern, zoals 
vastgesteld bij onderzoek vanaf het land. 
De studie concludeert dat deze drie gebieden het meest ge
schikt zijn voor de bescherming van vogelsoorten, zoals 
voorzien in de Yogelrichtlijn. Het verdient aanbeveling 
deze gebieden prakti sch af te bakenen, en ze aan te wijzen 
als Speciale Beschermingszones (SBZYs). Op die manier 
kan voldaan worden aan de betreffende bepalingen in de 
Yogelrichtlijn. Omwille van het feit dat voor de geselec
teerde gebieden vele verschi llende valabele opties voor 
praktische afbakening mogelijk zijn, werd hier geen voor
stel opgenomen. 

taines periodes pour les cinq autres especes selectionnees. 
Pour chacune de ces cinq especes, on a ensuite selectionne les 
zones les plus appropriees en nombre et en superficie a leur 
conservation. Lors de Ia superposition des zones les plus appro
priees pour chacune des especes sur une seule carte, il est 
apparu qu' elle men a it a I' identi fication de trois zones de ce 
type. La premiere zone se situe devant Coxyde et La Panne. 
C'est Ia zone Ia plus importante pour Ia sterne caugek et el le est 
egalement importantt. pour le grebe huppe. La deuxieme zone, 
situee devant Ia plage qui s'etend de Middelkerke a Bredene 
est, quant a elle Ia plus importante pour le grebe huppe et Ia 
macreuse noire et est egalement importante pour Ia sterne 
pierregarin et Ia sterne caugek. Ces deux zones s' etendent jus
qu 'a six milles au large. La troisieme zone se situe autour du 
port de Zeebrugge, et a ete selectionnee comme Ia zone Ia plus 
importante pour Ia sterne pierregarin. Dans les deux dernieres 
zones, on trouve aussi de (petites) zones de concentration de Ia 
mouette pygmee. Les observations depuis Ia cote ont montre 
que c ' est dans Ia zone autour de Zeebrugge que se trouve Ia 
zone de ravitaillement Ia plus importante de Ia sterne naine. 
Cette etude conclut que ces trois zones sont done les plus 
appropriees pour Ia protection des especes d ' oiseaux eu egard 
aux objectifs de Ia Directive Oiseaux. II est done recommande 
de proceder a une delimitation pratique de ces zones et de les 
classer en Zones de Protection Speciale (ZPS). Cela permettra 
de se conformer aux dispositions legislatives, reglementaires et 
administratives prevues par Ia Directive Oiseaux. Etant donne 
les nombreuses options valables en matiere de delimitation pra
tique des zones selectionnees, aucune proposition n' a ete faite a 
cet egard. 



1. Inleiding 

De Belgische zeegebieden 

De Belgische zeegebieden strekken zich uit over een op
pervlakte van bijna 3.500 km2, en worden begrensd door 
zeegebieden onder Franse, Britse en Nederl andse jurisdic
tie. Ze worden gekenmerkt door ondiep water, en door een 
reeks zandbankcomplexen die nagenoeg evenwijdig lig
gen met de kustlij n. Yanaf de kustlijn kunnen achtereen
volgens vo lgende zandbankcomplexen onderscheiden 
worden (AWK, 2002; SEYS, 1993; CATTRIJ SSE & YI NCX, 
2001 ; MAES et al., 2000): 

• de Kustbanken (Trapegeer, Broersbank , Smal Bank, 
Nieuwpoortbank, Stroombank, Wenduinebank en 
Vlakte van de Raan); 

• de Vlaamse Banken (Oostdyck, Buiten Rate!, Kwinte
bank , Middelkerkebank en Oostendebank); 

• de Zeelandbanken (Akkaertbank , Gootebank en 
Thornton bank); 

• de Hinderbanken (Fairy Bank, Westhinder, Noord-
hinder, Oosthinder en Bligh Bank) . 

De diepte van de toppen van de zandbanken varieert van 
Om tot meer dan I Om bij laag water. Tijdens springtij ko
men de toppen van de Broersbank bij laag water droog te 
liggen. De zeebodem bestaat vooral uit zand, hier en daar 
vermengd met slib , grind of schelpen. Lokaal komen ook 
turf- en kl eibanken voor (KERCKHOF & HOUZIAUX, 2003). 
Het getijdenverschil bedraagt 3 tot 5m, en plaatselij k zijn 
er sterke getijdenstro mingen (tot 1 ,5 m/s). Harde substraten 
zijn voornamelijk artificieel: strandhoofden en haven
muren langs de kust, en een groot aantal scheepswrakken 
in zee. De combinatie van ondiep water en een hoge con
centratie aan nutrienten zorgt voor ideale omstandigheden 
voor de groei en bloei van planktonorganismen. Deze vor
men de bas is voor een ingewikkeld voedselweb. 
In en op de zeebodem leeft een di verse gemeenschap van 
ongewervelde benthische organismen, met tweekleppige 
schelpdieren, borstelwormen, lueeftachtigen en stekelhui
digen. Plaatselijk komen die in zeer hoge dichtheden voor. 
Een aantal vissoorten, waaronder zandspiering Ammodytes 
tobianus, haringachtigen (Ciupeidae), kabe lj auwachtigen 
(Gadidae) , en di verse so01ten grondels (Gobiidae) en plat
vissen, zijn zeer a lgemeen. De meest ondiepe gebieden 
dicht bij de kust zij n uitermate geschi kt a1s paa iplaats en 
kraamkamergebied voor de grij ze garnaa l Crangon 
crangon en voor enkele vissoorten, in het bij zonder voor 

I' 

1. Introduction 

Les espaces marins de Ia Belgique 

Les espaces marins de Ia Belgique s' etendent sur une superficie 
d'environ 3.500 km2 et sont delimites par les espaces marins 
SOliS juridictions fran<;:a ise, britannique et neerJ andaise. JJ s se 
caracteri sent par des eaux peu profondes et une serie de banes 
de sable quasiment paralle les a Ia cote. A parti r de Ia cote, on 
di stingue ainsi success ivement (AWK, 2002; SEYS, 1993; 
CATTR IJSSE & Y! NCX, 200 1; MAES et a/. , 2000): 

• Les banes cotiers (Kustbanken: Trapegeer, Broersbank, 
Smal Bank, Nieuwpoortbank, Stroombank, Wenduinebank 
et Vlakte van de Raan); 

• Les banes de Flandre (Vlaamse Banken: Oostdyck, Buiten 
Rate!, Kwintebank, Middelkerkebank et Oostendebank); 

• Les banes de Zelande (Zeelandbanken: Akkaertbank, 
Gootebank et Thornton bank); 

• Les Hinderbanken (Fairy Bank, Westhinder, Noordhinder, 
Oosthinder et Bligh Bank) . 

La profondeur du sommet de ces banes de sable varie de zero 
jusqu 'a plus de dix metres a maree basse. Pendant Ia basse 
basse mer de vives eaux il arrive que les sommets du 
Broersbank puissent emerger. Le fo nd marin se compose sur
tout de sable, <;:a et Ia melange a de Ia vase, du grav ier et des 
coquill ages . Localement, on rencontre aussi des banes de 
tourbe et d 'arg ile (KERC KHOF & HOUZIAUX, 2003). L' ampli
tude de Ia maree est de 3 a 5m et on note par endroits de fo rts 
courants Uusqu ' a l ,5m/s). Les substrats durs sont principale
ment artificie ls: epis etjetees portuaires le long de Ia cote ainsi 
qu ' un grand nombre d 'epaves de nav ires en mer. L'ensemble 
des facte urs eaux peu profondes et concentration elevee en nu
triments fo urn it les conditions ideales de croissance et de deve
loppement du plancton. Ce plancton constitue Ia base d ' une 
chaine alimentaire complexe. 
On trouve dans et sur le sol marin une communaute benthique 
d ' invertebres di versif iee, notamment des biva lves , des vers, 
des crustaces et des echinodermes. A certains endroits , ces or
ganismes se retrouvent en densites tres e levees. Plusieurs espe
ces pisc icoles, parmi lesquelles le petit lan<;:on Ammodytes 
tobianus, Ies clupeides (Clupeidae), les gad ifo rmes (Gad idae), 
et diverses especes de gobbies (Gobiidae) et de poissons plats, 
y sont tres couran tes. La majorite des zones peu profondes se 
situent pres de Ia cote et representent des zones de frai et de 
developpement idea les pour Ia crevette gri se Crangon crangon 
et quelques especes de poissons, et plus specialement les po is
sons plats , particuli erement importants au plan economique, 
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commercieel belangrijke platvissoorten zoals pladijs 
Pleuronectes platessa en tong Solea solea. 
De grote hoeveelheid beschikbaar voedsel zorgt ervoor dat 
in de Belgische zeegebieden aanzienlijke aantallen vogels 
overwinteren. Naast de beschikbaarheid van voedsel en de 
ondiepte van het water, is ook de geografische Jigging van 
onze kustzone een belangrijke factor die mede het 
ornithologisch belang bepaalt. Talrijke vogelsoorten rna
ken van de Belgische zeegebieden gebruik bij hun jaar
lijkse migraties doorheen het Nauw van Calais. Bovendien 
bevinden zich in het Zeebrugse havengebied enkele van de 
grootste broedkolonies in West-Europa van drie soorten 
sternen. 

Beschermingsmaatregelen voor zeevogels in 
Belgische zeegebieden 

Talrijke studies hebben in het verleden reeds het internatio
naal belang van de Belgische zeegebieden voor een aantal 
vogelsoorten aangetoond (OFFRJNGA et al. , 1996; SEYS, 
1993; 2001; SKOY et al., 1995; . . . ).In 1984 kreeg een ge
bied van bijna 78 km2 in het westelijk dee! van de kust
wateren de status van internationaal belangrijk watervogel
gebied onder het Verdrag van Ramsm·1, omwille van de 
grote aantallen zwarte zee-eenden Melanitta nigra die er 
jaarlijks overwinteren. Intussen werden vee! nieuwe gege
vens m.b.t. de soorten, de aantallen en de verspreiding van 
vogels in Belgische zeegebieden, en daarbuiten, verzameld. 
Met de gestage groei van menselijke activiteiten in de kust
zone worden bepaalde zeevogelpopulaties aan een steeds 
grotere verstoring blootgesteld. Anderzijds ·zijn de popula
ties van een aantal vogelsoorten gegroeid door menselijke 
activiteiten. Het is bijgevolg duidelijk dat niet aile vogel
soorten een gelijkaardige bescherming nodig hebben. 
Vooral bedreigde en kwetsbare soorten verdienen aan
dacht. In de Europese Vogelrichtlijn van 19792 en in een 
aantal internationale, wettelijk bindende conventies, ver
taalt zich dat in lijsten met soorten die beschermd moeten 
worden, en waarvoor men beschermde gebieden moet aan
wijzen. In die beschermde gebieden client men maatrege
len te nemen om verslechtering van de habitat van de be
trokken soorten te voorkomen, en om indien nodig deze 
habitats te herstellen. 
Op zee worden aile vogelsoorten reeds beschermd door het 
Koninklijk Besluit betreffende de soortenbescherming in 
de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van Belgie3. 

Het is onder meer verboden exemplaren van deze soOiten 
te verstoren, te vangen, te verwonden of te doden. Een 
gebiedsgerichte bescherming werd er echter nog niet ui tge
voerd. 
Niet aile gebieden binnen de Belgische mariene wateren 
hebben een even groot ornithologisch belang. Eerdere stu
dies gaven in grate lijnen aan waar en wanneer zich in onze 
wateren belangrijke gebieden voor zeevogels bevinclen 
(0 FFRJNGA eta!., 1996, 200 l ; SEYS et al, 1999; in MAES et 
a!., 2000; ... ). Een wetenschappelijke studie waarin de be
langrij kste gebieden geselecteerd worden, is een noodzaak 
in het proces voor de afbaken ing van gebieden in uitvoe
ring van de Europese Vogelrichtlijn . 

notamment Ia plie Pleuronectes platessa et Ia sole Solea solea. 
La grande quantite de nourriture disponible fait des espaces 
marins de Ia Belgique un lieu d'hivernage tres prise de 
nombreux oiseaux. Outre Ia disponibilite de nourriture efla 
faible profondeur des eaux, Ia situation geographique de notre 
zone c6tiere constitue egalement un facteur essentiel de son 
importance ornithologique. De nombreuses especes cl'oiseaux 
utilisent les espaces marins de Ia Belgique lors de leurs 
migrations annuelles par le Pas de Calais. La zone portuaire de 
Zeebrugge abrite egalement plusieurs des plus grandes colo
nies de nidification de trois especes de sternes de !'Europe de 
!' Ouest. 

Mesures de protection en faveur des oiseaux de mer 
dans les espaces marins de Ia Belgique 

De nombreuses etudes a nt deja montre I' importance internatio
nale des espaces marins de Ia Belgique pour une serie d'espe
ces d' oiseaux (OFFRINGA et al., 1996; SEYS, 1993; 2001; SKOY 
eta!., 1995; ... ). En 1984, vu le grand nombre de macreuses 
noires Melanitta nigra qui y hivernent chaque annee, une zone 
de pres de 78 km2 dans Ia partie ouest des eaux c6tieres a ainsi 
rec;:u le statut de Zone Humide d' importance Internationale 
clans le cadre de Ia Convention de Ramsar1• Entre-temps, de 
nombreuses donnees nouvelles sur les especes, le nombre et Ia 
repartition des oiseaux dans et en dehors des espaces marins de 
Ia Belgique ont ete rassemblees. 
L'augmentation croissante des activites humaines dans Ia zone 
c6tiere expose certaines populations d'oiseaux de mer a des 
perturbations de plus en plus importantes. D ' autre part, des po
pulations de certaines especes d' oiseaux sont ega1ement appa
rues en raison precisement de ces activites humaines. II est 
done evident que toutes les especes d, oiseaux n, ant pas besoin 
de Ia me me protection. En matiere de protection, I' attention 
do it done surtout etre tournee vers les especes menacees et vul
nerables. Dans Ia Directive europeenne relative a Ia conserva
tion des oiseaux sauvages de 19792 et une serie de conventions 
internationales legalement contraignantes cette situation se tra
duit par des listes d' especes a proteger et pour lesquelles il faut 
designer des zones de protection. Dans ces zones protegees, des 
mesures doivent etre prises pour prevenir Ia deterioration de 
!' habitat des especes concernees et, le cas echeant, restaurer ces 
habitats. 
En mer, toutes les especes d'oiseaux beneficient deja d'une 
protection en application de I' Arrete Royal relatif a Ia protec
tion des especes dans les espaces marins sous j uridiction de la 
Belgique3. II est, entre autres, interdit de perturber, de capturer, 
de blesser ou de tuer des pecimens de ces especes. Une protec
tion axee sur les zones n' a toutefois pas encore ete mise en 
reuvre. 
Tous les espaces des eaux marines bel,ges ne revetent pas Ia 
meme importance ornithologique. Des etudes anterieures a nt 
deja montre dans les grandes !ignes oi:t et quand certaines zones 
sont importantes pour les oiseaux de mer (OFFRINGA et a!., 
1996, 200 l ; SEYS eta!, 1999; dans MAES eta!., 2000; . . .. ). Une 
etude scientifique dans laquelle les zones les plus importantes 
sont selectionnees s ' avere indispensable dans le processus de 
delimitation des zones en application de Ia Directive euro
peenne Oiseaux. 



In deze studie werd aan de hand van de door de internatio
nale wetgeving voorgestelde criteria en van de beschikbare 
ecologische gegevens, een selectie gemaakt van de vogel
soorten die in aanmerking kunnen komen voor het aanwij
zen van SBZVs. Vervolgens werd onderzocht waar zich be
langrijke gebieden voor deze soorten bevinden in de 
Belgische zeegebieden. Daarbij werd gebruik gemaakt van 
gegevens verzameld door het Instituut voor Natuurbehoud 
tijdens vogeltellingen op zee. Deze belangrijke gebieden 
komen in aanmerking voor een afbakening en een aanwij
zing als Vogelrichtlijngebied. 
Richtlijnen voor het eventueel nemen van beheers
maatregelen maken geen dee! uit van deze studie, en zullen 
later, na onderzoek van de interacties met menselijke acti- ••. 
viteiten in deze gebieden, moeten worden voorgesteld. 
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Dans Ia presente etude, nous avons procede a une selection des 
especes d'oiseaux pouvant entrer en ligne de compte pour Ia 
designation de Zones de Protection Speciale sur base des crite
res proposes par Ia legislation internationale et de donnees eco
logiques disponibles . Ensuite, nous avons etudie ou se situaient 
ces zones importantes pour ces especes dans les espaces marins 
de Ia Belgique. Pour ce faire, nous avons utilise les donnees 
rassemblees par I'Instituut voor Natuurbehoud au cours de ses 
comptages d'oiseaux en mer. Ces zones importantes ent:rent en 
ligne de compte pour delimitation et classement en tant que 
zones de protection speciale sous Ia Directive Oiseaux. 
Les !ignes directrices a suivre relatives a l'eventuelle prise de 
mesures de gestion ne font pas partie de cette etude et devront 
etre proposees ulterieurement, apres etude des interactions 
avec les activites humaines dans les zones visees. 

I' 
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2. Juridisch kader 

De Richtlijn 

De Europese Commissie besteedt in haar milieubeleid veel 
aandacht aan de bescherming van soorten en habitats. Be
langrijke peilers waarop deze bescherming steunt, zijn de 
Vogel- en Habitatrichtlijnen. De Europese Commissie 
vaardigde in 1979 de Vogelrichtlijn uit. Deze richtlijn 
voorziet in een betere bescherming van vogels in de Euro
pese Unie. Naast een verplichting voor algemene 
beschermingsmaatregelen, hebben Lidstaten de verplich
ting om Speciale Beschermingszones onder de Vogel 
richtlijn (SBZVs) af te bakenen en er een gepast beheer te 
voeren. 
In 1992 werd door de Europese Commissie de 
Habitatrichtlijn4 uitgevaardigd. Deze richtlijn bevat een 
bijlage met belangrijke habitats, en een bijlage met belang
rijke soorten (zonder de vogels) die in de Europese Unie 
beschermd moeten worden. Een van de middelen om deze 
soorten en habitats efficient te beschermen, is bet aanwij
zen van Speciale Beschermingszones onder de Habitat
richtlijn (SBZHs). 
De SBZVs en SBZHs5 zullen een ecologisch netwerk van be
schermde gebieden vormen in Europees verband: het Na
tura 2000 netwerk. Elke Lidstaat van de Europese Unie 
dient bijdragen te leveren tot het oprichten van dit netwerk 
van gebieden met soorten en habitats van communautair 
belang. Natura 2000 zal de ruggengraat vormen van het 
Europese milieubeleid m.b.t. beschermde gebieden. Het 
duurzaam beheer van deze gebieden moet het behoud en 
herstel van de habitats en soorten garanderen. 
In de Wet ter bescherming van het mariene milieu onder de 
rechtsbevoegdheid van Belgie6 wordt gespecificeerd dat 
de Koning beschermde mariene gebieden kan instellen, 
waaronder speciale beschermingszones [SBZVs] of spe
ciale zones voor natuurbehoud [SBZHs] bestemd voor de 
instandhouding van zekere mariene habitats of bijzondere 
soorten (artikel 7, §2 van de wet). Belgie stelde in 1996 aan 
de Europese Commissie het zeegebied Trapegeer-Stroom
bank (kaart 1) voor als habitatrichtlijngebied (SBZH). Dit 
gebied van permanent met zeewater van geringe diepte 
overstroomde zandbanken (Habitatrichtlijn Bijlage I) 
strekt zich uit van Oostende tot de grens met Frankrijk, van 
de laagwaterlijn tot drie mijF in zee. Tot nu toe werden 
door Belgie geen vogelrichtlijngebieden (SBZHs) aangewe
zen op zee, hoewel in wetenschappelijke studies erkend 
wordt dat onze kustzone voor bepaalde soorten een belang
rijk foerageer-, trek- of overwinteringsgebied is (SEYS, 
1993; 2001; SKOV et al., 1995; 0FFRINGA et al., 1996; 

2. Cadre juridique 

La Directive 

Dans le cadre de sa politique environnementale, la Commis
sion europeenne consacre beau coup d' attention ala protection 
des especes et de leurs habitats. Les principaux piliers de cette 
protection sont les Directives Oiseaux et Habitats. La Directive 
relative a la conservation des oiseaux sauvages a ete promul
guee par la Commission europeenne en 1979. Cette directive 
vise une amelioration de la protection des oiseaux dans !'Union 
europeenne. Outre Ia prise de mesures necessaires pour instau
rer un regime general de protection, les Etats Membres sont 
egalement tenus de delimiter des Zones de Protection Speciale 
(ZPS) et de les gerer de maniere appropriee. 
En 1992, la Commission europeenne a promulgue Ia Directive 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flare sauvages4 . Cette directive contient une 
annexe reprenant les habitats importants et une annexe repre
nant les especes importantes (a l' exception des oiseaux) qui 
doivent etre proteges dans !'Union europeenne. Un des moyens 
de proteger efficacement ces especes et ces habitats consiste a 
designer des Zones Speciales de Conservation (zsc). 
Les Zones de Protection Speciale (Directive Oiseaux) et les 
Zones Speciales de Conservation (Directive Habitats)5 vont 
former un reseau ecologique de sites proteges regroupes dans 
un reseau europeen: le reseau Natura 2000. Chaque Etat mem
bre de !'Union europeenne doit contribuer ala creation de ce 
reseau de zones designees pour les especes et les habitats natu
rels d'interet communautaire. Natura 2000 constitue la base de 
la politique environnementale europeenne des zones protegees. 
La gestion durable de ces zones garantira la conservation et la 
restauration des habitats naturels et des especes. 
La Loi relative ala protection du milieu marin sous juridiction 
de la Belgique6 specifie que le Roi peut designer des aires ma
rines protegees, dont des zones de protection speciale ou des 
zones speciales de conservation destinees au maintien de cer
tains habitats marins ou especes particulieres (article 7, §2 de la 
loi). En 1996, la Belgique a propose a Ia Commission euro
peenne de classer l'espace marin Trapegeer-Stroombank (carte 
1) en Zone Speciale de Conservation. Cette zone de banes de 
sables afaible couverture permanente d 'eau marine (Directive 
Habitats, Annexe I) s'etend d'Ostende a la frontiere avec la 
France, de Ia laisse de basse mer a trois milles nautiques 7 en 
mer. Bien que des etudes scientifiques aient reconnu que notre 
zone c6tiere representait une zone de ravitaillement, de migra
tion et d'hivernage importante pour certaines especes (SEYS, 
1993; 2001; SKOV eta!., 1995; 0FFRINGA eta!., 1996; SEYS et 
al., 1999; ... ), jusqu'a present, la Belgique n' a pas encore desi
gne de Zone de Protection Speciale en mer. Au cours de la 



16 JAN HAELTERS, LAURENCE VIGIN, ERIC W.M. STIENEN, SERGE SCORY, ECKHART KUIJKEN, THIERRY G. JACQUES 

20 20 30 3° 0' 3 

Zone "Trapegeer-Stroombank" gebied 

...-
lO 

2°00' 

Kaart 1: Gebied voorgesteld als habitatrichtlijngebied Trapegeer- Stroombank 
Carte 1: Zone proposee comme Zone Speciale de Conservation Trapegeer- Stroombank 

SEYS et al., 1999; ... ). De ministers verantwoordelijk voor 
het milieubeleid van de Noordzee hebben tijdens de vijfde 
Internationale Noordzeeconferentie bevestigd dat zij hun 
verplichtingen onder de Vogel- en Habitatrichtlijn zo vlug 
mogelijk zullen nakomen (NOORDZEECONFERENTTE, 
2002). 

Het selecteren en afbakenen van gebieden 

Het selecteren en afbakenen van mariene gebieden in uit
voering van de Vogelrichtlijn is niet eenvoudig. Een van de 
oorzaken hiervoor is dat de Vogelrichtlijn initieel ontwor
pen is voor terrestrische gebieden. Op zee zijn weinig of 
geen duidelijke natuurlijke grenzen te definieren. Vogels 
komen er soms zeer verspreid voor, zijn zeer mobiel en zijn 
minder gemakkelijk te observeren en te bestuderen dan 
vogels aan land. Bovendien zijn er vaak belangrijke jaar-

cinquieme conference internationale de la Mer du Nord, les 
ministres responsables de la politique environnementale de la 
Mer du Nord ont confirme qu'ils avaient !'intention de respec
ter les obligations Jiees ala Directive Oiseaux eta la Directive 
Habitats le plus rapidement possible (CONFERENCE DE LA MER 
DU NORD, 2002). 

La selection et Ia delimitation des zones 

La selection et la delimitation d' espaces marins en application 
de la Directive Oiseaux ne sont pas simples. Une des causes 
des difficultes qui y sont liees reside dans le fait que la Direc
tive Oiseaux a ete conc;:ue initialement pour des zones terres
tres. En mer, il est en effet difficile, voire parfois impossible de 
definir des frontieres naturelles. Les oiseaux s'y repartissent 
aussi parfois sur un territoire tres etendu; ils sont tres mobiles et 
sont moins faciles a observer et a etudier que les oiseaux terres-



lijkse variati es in het voorkomen en de aantallen van be
paalde vogelsoorten. Ook de juridische situatie op zee is 
anders - en complexer - dan aan land. 
Het selecteren en atbakenen van vogelrichtlijngebieden 
wordt overgelaten aan de Lidstaten. In de Yogelrichtlijn 
worden geen eenduidige en eenvoudige criteria gegeven, 
waardoor een begrenzing van de vogelrichtlijngebieden a
priori vast zou Iiggen. De Lidstaten kunnen ze lf de criteria 
verder ontwikkelen en toepassen. Enkel wetenschappe
Iijke, ornithologische criteria kunnen in aanmerking geno
men worden (artikel 3 en 4 van de Yogelrichtlijn, jurispru
dentie van de Commissie: zie 4.1.2.). 
Voor de Europese Commissie is het duidelijk dat, wanneer 
een Lidstaat krachtens het Yerdrag van de Verenigde Na
ties inzake het Recht van de Zee8 rechtsmacht bezit ten 
aanzien van de bescherming en het behoud van het mariene 
milieu in een Exclusieve Economische Zone (EEZ)9, die 
Lidstaat ook competent is om haar nationale milieu
wetgeving in deze zone te implementeren . Omdat de Euro
pese wetgeving integraal deel dient uit te maken van de 
nationale wetgeving van de Lidstaten, moet de Habitat
richtlijn uitgevoerd worden in deze EEZ 10• Dit werd beves
tigd in een rechtszaak tegen het Yerenigd Koninkrijk 11 • 

Gezien SBZHs en SBZVs samen dee! zullen uitmaken van 
het Natura 2000 netwerk, is het dus duidelijk dat ook voor 
de Yogelrichtlijn geldt dat deze uitgevoerd moet worden 
zowel binnen de territoriale zee als binnen de EEZ 
(BOEDEKER & VON NORDHEIM, 2002; EUROPEAN 
COMMISSION, 2002a, 2002b). De ministers verantwoorde
lijk voor het milieubeleid van de Noordzee hebben ver
kl aard dat ze de praktische toepass ing van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn binnen de EEZ zull en Iaten onderzoeken 
(NOORDZEECONFERENTIE, 2002). 
In 1992 werd artikel 4, lid 4, eerste zin van de Yogel
richtlijn vervangen door het artikel 6, !eden 2, 3 en 4 van de 
Habitatrichtlijn (Habitatrichtlijn artikel 7). Artikel 6 van de 
Habitatrichtlijn kan echter enkel toegepast worden voor 
gebieden die officieel als SBZV aangewezen werden 
(EUROPEAN COMMISSION, 2000). lndien een gebied ten 
onrechte niet als SBZV aangewezen werd, blijft artikel4, lid 
4 van de Yogelrichtlijn er van kracht 12• Artikel 4, lid 4 van 
de Yogelrichtlijn is veel strenger dan artikel 6 van de 
Habitatrichtlijn. 
Yolgens artikel 4, lid 4 van de Yogelrichtlijn moeten pas
sende maatregeLen genomen worden om vervuiLing en ver
slechtering van de woongebieden in de( ... ) beschermings
zones te voorkomen, aLsmede om te voorkomen dat de vo
geLs aLdaar worden verstoord, voor zover deze vervuiLing, 
verslechtering en storing ( ... ) van wezenlijke invloed zijn. 
Yolgens artike l 6 van de Habitatrichtlijn kunnen plannen of 
projecten er, ondanks negati eve effecten, toch gerea li seerd 
worden. Er moeten dan wei dwingende redenen van groot 
openbaar belang aanwezig zijn , met inbegrip van redenen 
van sociale of econom ische aard. Bovendien moet de Lid
staat dan alle nodige compenserende maatregelen treffen 
om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 
2000 bewaard blijften moet ze de Commissie op de hoogte 
stellen van de genomen com.penserende maatregelen. 
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tres. De plus, on note aussi souvent des variations importantes 
d'une annee a ]'autre en termes de presence et de nombre de 
certaines especes. Sur le plan juridique aussi, Ia situation en 
mer est differente de Ia situation terrestre et plus complexe. 
La selection et Ia delimitation des zones de protection speciale 
prevues dans Ia Directive Oiseaux ont ete laissees aux bons 
soins des Etats Membres. La Directive Oiseaux 1~e fournit 
aucun critere simple et univoque permettant de delimiter a 
priori les zones de protection spec i~e. Les Etats Membres sont 
Iibres d 'elaborer leurs propres criteres et de les appliquer. Mais, 
seul s des criteres scientifiques et ornithologiques peuvent en
trer en ligne de compte (articles 3 et 4 de Ia directive Oiseaux , 
jurisprudence de Ia Commission: voir 4.1.2.). 

·- Pour Ia Commission europeenne, il est clair que lorsque, confor
mement a Ia Convention des Nations Unies sur le droit de Ia 
Mer8, un Etat membre a un pouvoir de jurisdiction en matiere de 
protection et de conservation du milieu marin dans une Zone 
Economique Exclusive (ZEE)9, cet Etat membre est egalement 
competent au niveau de Ia mise en reuvre de sa legislation envi
ronnementale nationale dans cette zone. Etant donne que Ia le
gislation europeenne fait partie integrante de Ia legislation na
tionale des Etats membres, Ia Directive Habitats doit etre mise 
en reuvre dans ces ZEE 10. Ce point de vue a ete confirme dans une 
affaire contre le Royaume-Uni 11 • Etant donne que les zones de 
protection spec iales et les zones speciales de conservation font 
partie, ensemble, du reseau Natura 2000, il est done clair que Ia 
Directive Oiseaux doit, elle aussi, etre mise en reuvre aussi bien 
au sein de Ia mer territoriale qu 'au sein de Ia ZEE (BOEDEKER & 
VON NORDH EIM, 2002; EUROPEAN COMMISSION, 2002a, 
2002b). Les ministres responsables de Ia politique environne
mentale de Ia Mer du Nord ont declare qu ' ils all aient faire etu
dier !'application pratique de Ia Directive Oiseaux et de Ia Di
rective Habitats au sein de Ia ZEE (CONFERENCE DE LA MER DU 
NORD, 2002). 
En 1992, !'article 4, alinea 4, premiere phrase de Ia Directive 
Oiseaux a ete remplacee par !'article 6, alineas 2, 3 et 4 de Ia 
Directive Habitats (Directive Habitats, article 7) . Neanmoins 
!' article 6 de Ia Directive Habitats n'est applicable que dans les 
zones officiellement designes comme des zones de protection 
Spec iale (COMM ISS ION EUROPEENNE, 2000). Si une zone n'a, a 
tort, pas ete designee comme zone de protection speciale alors 
qu 'elle aUI·ait du I' etre, !'article 4, alinea 4 de Ia Directive 
Oiseaux y reste d 'application 12. L'article 4 , alinea 4 de Ia Direc
tive Oiseaux est beaucoup plus strict que !'artic le 6 de Ia Direc
tive Habitats. 
Selon !' article 4, alinea 4 de Ia Directive Oiseaux .. . Les mesu
res appropriees doivent etre prises pour eviter dans Les zones de 
protection ( ... ), ( ... ) La pollution au La deterioration des habi
tats ainsi que les perturbations tou.chant les oiseaux, pour 
aut ant qu 'elles aient un effet significatif ( ... ). Selon I' article 6 
de Ia Directive Habitats des plans ou projets peuvent nean
moins y etre realises , meme s' il s ont des effets negatifs . Ceci 
n' est toutefoi s autorise que pour des raisons imperatives d' inte
ret public majeur, y compris de nature soc iale ou economique . 
De plus dans ce cas, I' Etat membre doit prendre toutes les me
sures com.pensatoires necessaires pour assurer La coherence 
globale ecologique du reseau Natura 2000 et doit informer la 
Commission de toutes les mesures compensatoires adoptees. 

I I 
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3. De selectie van soorten 

In dit hoofdstuk worden vogelsoorten geselecteerd waarvoor 
het in Belgische zeegebieden opportuun kan zijn om er de 
meest geschikte gebieden voor aan te wijzen aJs SBZV. Deze 
selectie wordt uitgevoerd door middel van selectiecriteria, 
die teruggevonden worden in de Yogelrichtlijn zelf, in een 
aantal internationale Verdragen en in het werk vai1 enkele re
levante organisaties. 

3.1. Criteria voor de selectie van soorten 

3.1.1. Selectiecriteria in de Vogelrichtlijn 

Volgens artikel 4 , lid 1 van de Yogelrichtlij n moeten in de 
leefgebieden van de soorten uit Bijlage I speciale bescher
mingsmaatregelen getroffen worden opdat deze soorten daar 
waar zij nu voorkomen, kunnen voorlbestaan en zich kunnen 
voortplanten. Yoor deze soorten moeten de Lidstaten de naar 
aantal en oppervlakte voor de instandhouding va.n deze soar
ten meest geschikte gebieden als speciale beschennings
zones aanwijzen, waarbij rekenin.g wordt gehouden met de 
bescherming die deze soorten (. .. ) behoeven. Men moet deze 
soorten dus niet selecteren, maar er de meest geschikte gebie
den voor aanwijzen. Indien een soort in een gebied voorkomt 
in een relatief lage densiteit, dan is het duidelijk dat de soort 
niet in aanmerking komt om er in dit gebied een SBZV voor 
aan te wijzen. Vandam· dat als bijkomende voorwaarde het 
voorkomen van een voldoen.de aan.tal noodzakelijk is. 
Artike14, lid 2 van de Yogelrichtlijn stelt dat Lidstaten soort
gelijke maatregelen als voor Bijlage 1-soorten ook voor gere
geld voorkomende trekvogels, niet vermeld in Bijlage I , moe
ten nemen. Deze andere soorten worden niet specifiek in de 
richtlijn genoemd, maar we kunnen stellen dat aile vogels die 
vo01·komen in de Belgische zeegebieden trekvogels zijn 13. 

Hetzelfde artikel van de richtlijn stelt dat bijzondere aan
dacht moet uitgaan naar watergebieden van internationale 
betekenis. Dit verwij st naar het Ramsar Yerdrag, maar d it 
wordt in de richtlijn niet expliciet vermeld. Men kan het in
terpreteren als een aanmoediging rekening te houden met 
andere relevante internationale overeenkomsten. Dam·in 
wordt eventueel een gebiedsbescherming voorgesteld voor 
andere soorten, niet vermeld in Bij lage I van de Yogel
richtlijn, en komen bepalingen voor m.b.t. criteria die men 
kan toepassen voor de selectie van so01ten en gebieden. Van
daar dat voor deze studie ook de bepalingen in deze andere 

3. La selection des especes 

Ce chapitre traite de Ia selection des especes d ' oiseaux pour 
lesquelles il pourrait s'averer opportun dans les espaces ma
rins de Ia Belgique de classer les zones les plus appropriees 
en zones de protection Speciale. Cette selection a ete effec
tuee sur base des criteres de selection de Ia Directive 
Oiseaux, d ' une serie de conventions internationales et des 
travaux de certaines organisations pertinentes. 

3.1. Criteres de selection des especes 

3.1.1. Criteres de selection de Ia Directive Oiseaux 

En vertu de I' article 4, alinea I de Ia Directive Oiseaux, des 
mesures de conservation Speciale concernant leur habitat 
doivent etre prises pour les especes mentionnees a I' Annexe I 
afin d' assurer leur survie et leur reproduction. dans leur a ire 
de distribution. Pour ces especes, les Etats membres doivent 
classer en zones de protection speciale les territoires les plus 
appropries en. nombre et en. supeificie G. la conservation. de 
ces especes, en tenant compte de Ia protection dont ces espe
ces ont besoin. Ce qu' il faut faire ce n'est done pas selection
ner ces especes mais designer les zones les plus appropriees 
pour les especes en question. Si une espece est presente en 
densite relativement faible dans une zone, il est clair que 
cette espece n'entre pas en ligne de compte pour entralner le 
classement de ce territoire en zone de protection speciale. 
Cela explique Ia necessite d ' une conditi.on supplementaire de 
presence en. nombre suffisan.t. 
L' article 4, alinea 2 de Ia Directive Oiseaux stipule que les 
Etats membres doivent prendre des mesures similaires a cel
les prevues pour les especes mentionnees a I' Annexe I a 
I' egard des especes migratrices non visees a I' Annexe I dont 
Ia venue est reguliere. Ces autres especes ne sont pas explici
tement nommees dans Ia directive, mais nous pouvons partir 
du principe que tous les oiseaux presents dans les espaces 
marins de Ia Belgique sont migrateurs 13 • Le meme article de 
Ia directive stipule aussi qu ' une attention particuliere doit 
etre accordee aux zones humide.1· d'importance intern.atio
nale. Cet article fai t reference a Ia Convention de Ramsar qui 
n'est cependant pas explicitement mentionnee dans Ia direc
tive. On peut interpreter cette reference comme un encoura
gement a tenir compte des autres conventions internationales 
pertinentes. Ces m1tres conventions peuvent en effet even
tuellement proposer une zone de protection pour d'autres es-

I I 
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overeenkomsten (Verdragen van Ramsar, OSPAR, Bern en 
Bonn) geraadpleegd werden. Yerder werden de criteria on
derzocht die voorgesteld werden door BirdLife Internatio
nal , een organisatie die onder meer een programma ont
wikkelt dat staten kan helpen bij de aanduiding van water
gebieden van internationaal belang, en waarin het onder 
meer het werk van het Ramsar Yerdrag ondersteunt. 

3.1.2. Selectiecriteria in bet Ramsar Verdrag 

Onder het Yerdrag van Ramsar (Iran , 2 februari 1971) 
moeten internationaal belangrijke water(vogel)gebieden 
beter beschermd worden. De Vlaamse Banken, een reeks 
zeer ondiepe zandbanken die zich voor de kust van Oost
ende tot De Panne in zee bevinden, kregen, omwille van dit 
internationale be lang, de status van Ramsargebied 14. De 
oppervlakte van dit Ramsargebied bedraagt ongeveer 78 
km2 (kaart 2). De soort waarvoor dit gebied in eerste in
stantie aangeduid werd, is de zwarte zee-eend 15. 

Het Ramsar Yerdrag definieert een groot aantal criteria 
voor het selecteren van waterrijke habitats en gebieden die 
beschermd moeten worden. Yoor de selectie van soorten 
zijn de meest relevante criteria het voorkomen van zeld
zame, kwetsbare of bedre igde soorten, het geregeld voor
komen van 20.000 of meer watervogels en het geregeld 
voorkomen van minimum 1% van de biogeografische po
pulatie16 van een soort (CONVENTION ON WETLANDS, 
1999). 
Resolutie VIII.38 van de 8° vergadering van de contract
erende partijen van het Ramsar Yerdrag17 beveelt aan 
dat men als 1% van de biogeografische populaties de 
schattingen gebruikt die bepaald werden door Wetlands In
ternational. De meest recente versie van deze schattingen 
werd gepubliceerd in de derde editie van Waterbird 
population estimates (DELANEY & SCOTT, 2002). 

3.1.3. Selectiecriteria in bet OSPAR Verdrag 

In 1998 werd onder het OSPAR Yerdrag ter bescherming 
van het mariene milieu van het noordoostel ijk deel van de 
Atlantische Oceaan 18 een nieuwe bijlage aanvaard (Bijlage 
V 19). Deze bijlage behandelt de bescherming van het 
mariene ecosysteem en de biologische diversiteit. Het 
Biodiversity Committee (BDC) van het OSPAR Yerdrag ont
wikkelt criteria voor de selectie van mariene soorten en 
habitats die een betere bescherming moeten krijgen. De 
be langrijkste criteria20 voor de selectie van oorten in deze 
context zijn: 

• g lobaal be lang (be lang van het OSPAR-gebied voor de 
soort); 

• lokaal belang (soort die slechts in een zeer beperkt aan
tal locaties voorkomt); 

• zeldzaamheid; 
• gevoeligheid voor bepaalde menselijke activiteiten (als 

gevolg van bepaalde ecologische kenmerken van de 
soort); 

• rol als s leutelsoort; so01ten die be langrijk zijn voor het 
ecosysteem ; 

·• achteruitgang van de populatie (historisch- recent). 

peces non vi sees a I' Annexe I de Ia Directive Oiseaux et conte
nir des dispositions relatives a des criteres applicables dans le 
cadre de Ia selection des especes et des zones. Pour cette raison, 
les dispositions contenues dans ces autres conventions (Con
ventions de Ramsar, OSPAR, de Berne et de Bonn) ont ete con
sul tees dans cette etude. Les criteres proposes par BirdLife In
ternational ont egalement ete etudies. Cette organisation a, en
tre autres, developpe un programme qui peut ajder les Etat dans 
Ia designation des zones hu:nides d' importance internationale 
et soutient, en outre, le travaj] fourni dans le cadre de Ia Con
vention de Ramsar. 

3.1.2. Criteres de selection de Ia Convention de Ramsar 

La Convention de Ramsar (Iran, 2 fevrier 197 1) impose une 
mei lleure protection des zones humides d ' importance interna
tionale pour les oiseaux. Ce critere d'importance internationale 
a valu le statut de zone de Ramsar aux « Vlaamse Banken » , 

une serie de banes de sable peu profonds situes en mer a hau
teur de Ia cote depuis Ostende jusqu 'a La Panne14. La superfi
cie de cette zone Ramsar est d'environ 78 km2 (carte 2). L'es
pece pour laquelle cette zone a ete designee est Ia macreuse 
noire 15. 
La Convention de Ramsar definit un g rand nombre de criteres 
de selection d'habitats et de zones humides qui doivent etre 
proteges. Pour Ia selection des especes, les criteres les plus per
tinents sont Ia presence d ' especes rares, vulnerables ou mena
cees, Ia venue reguliere de 20.000 o iseaux d 'eau ou plus et Ia 
venue reguliere de minimum l % de population biogeogra
phique16 d'une espece (CONVENTION ON WETLANDS, 1999). 
La Resolution YIII.38 de Ia 8c reunion des parties contractantes 
a Ia Convention de Ramsru·17 recommande, pour determiner le 
I% des populations biogeographiques d'utiliser les estimations 
de Wetlands International. La version Ia plus recente de ces es
timations a ete publiee clans Ia troisieme edition de Waterbird 
population estimates (DELANEY & SCOTT, 2002). 

3.1.3. Criteres de selection de Ia Convention OSPAR 

En 1998, Ia Convention OSPAR pour Ia protection du milieu 
marin de I' Atlantique Nord-Est!8 a accepte une nouvel le an
nexe (Annexe V) 19. Cette annexe traite de Ia protection de 
l'ecosysteme marin et de Ia biodiversite. Le «Biodiversity 
Committee» (BDC) de Ia Convention OSPAR a elabore des crite
res de selection des especes et habitats marins clevant etre 
mieux proteges. Les principaux criteres20 de selection des espe
ces dans ce contexte sont les suivants: 

• importance globale (importance de Ia zone OSPAR pour l' es
pece); 

• importance locale (espece presente seulement dans un nom
bre tres limite d 'endroits); 

• rarete; 
• sensibili te a certa ines activi tes humaines (en raison de cer

taines caracteristiques ecologiques de l'espece); 
• ro le cl' «especes-cles»; especes qui sont importantes pour 

I' ecosysteme; 
• regression de Ia population (historique- recente). 
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Op basis van deze criteria stelde OSPAR een korte initiele 
Jijst op van de meest bedreigde soorten en soorten waarvan 
de populatie in omvang afneemt (OSPAR COMMISSIE, 2001 ; 
2003). 

3.1.4. Selectiecriteria in bet Bern Verdrag 

Het doel van bet Verdrag van Bern (Bern, 19 september 
19792 1

) is het behoud van wilde dieren en planten en hun 
natuurlijke leefmilieu in Europa. De bedreigde en kwets
bare soorten die vermeld worden in Bijlage I (flora) en II 
(fauna) moeten beschermd worden. Men dient de exploita
tie van soorten opgenomen in Bijlage III te reguleren op 
een manier die de soort niet in problemen brengt. Verder 
dient ook aandacht uit te gaan naar de bescherming van 
gebieden die van belang zijn voor migrerende soorten uit 
Bijlagen II en III van bet verdrag. 

30 
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Sur base de ces criteres, Ia Convention OSPAR propose une 
courte liste initiale des especes les plus menacees et des espe
ces dont la population est en regression (COMMISSION OSPAR , 
2001; 2003). 

3.1.4. Criteres de selection de Ia Convention de Berne 

L'objectif de Ia Convention de Berne (Berne, 19 septembre 
1979)21 est la conservation de la faune et de la flore sauvages et 
de leurs habitats naturels en Europe. Les especes menacees et 
vulnerables mentionnees a l' Annexe I (flore) et II (faune) doi
vent etre protegees. Il faut reglementer !'exploitation des espe
ces mentionnees a I' Annexe III de maniere a ce que celle-ci ne 
genere pas de problemes pour ces especes. Il faut egalement 
accorder une attention a la protection des zones importantes 
pour les especes migratrices mentionnees aux Annexes II et III 
de la Convention. 
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3.1.5. Selectiecriteria in bet Bonn Verdrag 

Het Bonn Verdrag (Bonn, 23 juni 197922) richt zich op de 
bescherming van een aantal bedreigde migrerende soorten. 
Hun verspreidingsgebied strekt zich, meestal volgens een 
vast patroon, volgens het jaargetijde, uit over een groot aan
tal Ianden of mariene wateren. Onder dit verdrag wordt een 
gunstige beschermingsstatus van een soort beschreven als 
een voldoende omvang van het verspreidingsgebied, dat niet 
inkrimpt of dat dreigt te doen, en een verspreiding en 
populatiegrootte die ongeveer even groat z(in als in het ver
leden . Bedreigd betekent dat de soort binnen het versprei
dingsgebied of een deel daarvan dreigt uit te sterven. 
Bijlage I van het verdrag vermeldt de bedreigde trekkende 
soorten. Verdragsluitende partijen dienen voor deze soorten 
onder meer de leefgebieden te behouden, te herstellen, en 
(. .. ) negatieve impacten te verkleinen. Bijlage II vermeldt 
soorten waarvan de mate en aard van bescherming niet gun
stig is, en waarvoor internationale overeenkomsten gesloten 
moeten worden. 

3.1.6. Selectiecriteria in de overeenkomst AEWA 

(Bonn Verdrag) 

Onder het Bonn Verdrag werd de regionale overeenkomst 
African-Eurasian (Water) bird Agreement (AEWA) afgeslo
ten. De overeenkomst werd van kracht op 1 november 1999. 
Onder deze overeenkomst vallen 172 bedreigde vogelsoor
ten en vogelsoorten met een ongunstige beschermingsstatus, 
waaronder vele die voor een belangrijk dee! van hun levens
cyclus atbankelijk zijn van watergebieden. Voor de bescher
ming van deze soorten is het noodzakelijk om maatregelen 
op elkaar af te stemmen, vooral daar waar belangrijke water
rijke gebieden zich uitspreiden over meer dan een land. Voor 
aile vermelde soorten dienen de belangrijke gebieden be
schermd te worden. In de overeenkomst werden de vogel 
soorten in verschillende klassen ondergebracht, naargelang 
de status van hun populatie: 

Klasse A: 
A 1: Soorten uit Bijlage I van de Conventie van Bonn, of 

soorten vermeld in de lijst van de IUCN23 van bedreigde 
diersoorten (GROOMBRIDGE, 1993), of soorten met een 
populatie van minder dan 10.000 individuen. 

A 2: Soorten met een populatie van 10.000 tot 25.000 indi
viduen. 

A 3: Soorten met een populatie van 25 .000 tot 100.000 indi
viduen, die bedreigd worden door: 
a: hun concentratie in een beperkt aantal gebieden ge
durende een peri ode van het jaar; 
b: hun afhankelijkheid van een bedreigd habitattype; 
c: een significante achteruitgang van hun populatie 
over een lange termijn; 
d: extreme schommelingen in de omvang van hun po
pulatie. 

Klasse B: 
B 1: Soorten met populaties van 25.000 tot 100.000 indivi

duen, niet kwalificerend onder klasse A. 

3.1.5. Criteres de selection de Ia Convention de Bonn 

La Convention de Bonn (Bonn, 23 juin 1979)22 est axee sur la 
protection d' une serie d' especes migratrices menacees. Leur 
zone de repartition s, etend le plus generalement selon un 
schema fixe, en fonction de la saison, sur un grand nombre de 
pays ou territoires marins . Cette convention decrit 1' etat de 
conservation favorable d' une espece comme l 'etendue suf
jisante de l'aire de distribution qui ne diminue pas ou ne 
risque pas de diminuer et une repartition et des effectifs pro
ches de leur etendue et de leur niveau historique. En danger 
signifie pour une espece migratrice donnee que celle-ci est en 
danger d'extinction sur I' ensemble ou sur une partie impor
tante de son aire de distribution. 
L' Annexe I de la convention mentionne les especes migratri
ces en danger. Les parties contractantes de la Convention 
doivent entre autres, pour ces especes, conserver et restaurer 
ces habitats et (. .. ) diminuer les impacts negatifs sur ceux-ci. 
L' Annexe II reprend les especes dont le niveau et la nature de 
la protection sont defavorables et pour lesquelles des con
ventions internationales doivent etre conclues. 

3.1.6. Criteres de selection de I' Accord AEWA 

(Convention de Bonn) 

L' Accord regional <<African-Eurasian (Water) bird Agree
ment» (AEWA) a ete conclu sous la Convention de Bonn. Cet 
Accord est entre en vigueur le 1 er novembre 1999. 11 con
cerne 172 especes d' oiseaux menacees et parmi lesquelles 
beaucoup dependent des zones humides pour une partie im
portante de leur cycle de vie ou dont I' etat de conservation 
est defavorable. 11 est indispensable d'harmoniser les mesu
res de protection de ces especes, surtout lorsque de vastes 
zones humides s' etendent sur plusieurs pays. Pour toutes les 
especes mentionnees, les zones importantes doivent etre pro
tegees. L' Accord classe les especes d' oiseaux en differentes 
categories en fonction du statut de leur population : 

Classe A: 
Al : Especes del' Annexe I de la Convention de Bonn, ou 

especes mentionnees dans la liste de l'rucN23 des espe
ces animales menacees (GROOMBRIDGE, 1993), ou es
peces dont la population compte moins de 10.000 indi
vidus . 

A 2: Especes comptant une population de 10.000 a 25.000 
individus. 

A 3: Especes comptant une population de 25.000 a 100.000 
individus menaces par: 
a: leur concentration dans un nombre limite de zones 
pendant une peri ode de 1' annee; 
b: leur dependance par rapport a un type d'habitat me
nace; 
c: une regression significative de leur population a long 
terme; 
d: des variations extremes de !'importance de leur po
pulation. 

Classe B: 
B 1: Especes comptant une population de 25.000 a 100.000 

individus non qualifies pour Ia classe A. 
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B 2: Soorten met populaties van meer dan 100.000 indivi
duen, die speciale aandacht nodig hebben als gevolg 
van: 
a: hun concentratie in een beperkt aantal gebieden ge
durende een peri ode van het jaar; 
b: hun afhankelijkheid van een bedreigd habitattype; 
c: een significante achteruitgang van hun populatie 
over een lange termijn; 
d: extreme schommelingen in de omvang van hun po
pulatie. 

Klasse C: 
C 1: Soorten met populaties van meer dan 100.000 indivi

duen die niet kwalificeren voor klasse A of B, maar die 
een gunstige invloed zouden kunnen ondervinden van 
internationale samenwerking. 

3.1.7. Selectiecriteria ontwikkeld door BirdLife 
International 

In het programma van BirdLife International voor het identi
ficeren van belangrijke gebieden voor vogels (Important 
Bird Areas, IBA's), werden volgende criteria toegepast voor 
de selectie van de soorten (SKOV et al., 1995): 

• soorten bedreigd met uitsterven; 
• soorten die concentreren in grate aantallen, of afhankelijk 

zijn van bepaalde gebieden in sommige periodes; 
• soorten die bedreigd worden of die achteruitgaan over een 

grate regionale schaal ; 
• soorten die slechts een beperkt geografisch voo'rkomen 

hebben. 

3.1.8. Besluit m.b.t. de criteria voor de selectie 
van soorten 

In eerste instantie komen de soorten uit Bijlage I van de 
Vogelrichtlijn, geregeld voorkomend en in voldoende aantal
len, in aanmerking voor het aanduiden van de meest ge
schikte gebieden als SBZV. Voor de selectie van andere soar
ten, niet vermeld in Bijlage I, kan men onderstaande criteria, 
afgeleid uit de Vogelrichtlijn artikel 4, lid 2, en andere bin
dende overeenkomsten, toepassen. 

1. Soorten die geregeld een bepaald gebied gebruiken als 
ruigebied, overwinteringsgebied of rustplaats tijdens trek. 
Naast het geregeld voorkomen, is het noodzakelijk dat ze 
voorkomen in een voldoende aantal. Als voldoende aantal 
beschouwen we bet voorkomen, op een bepaald ogenblik, 
van minimaal 1% van de biogeografische populatie tij
dens de beschouwde periode van de studie (1992-2002). 

2. Zeldzame som'ten en (trekkende) soorten met een beperkt 
geografisch voorkomen. 

3. Soorten bedreigd in hun voortbestaan, kwetsbare soorten, 
soorten waarvan de populatiegrootte afneemt. 

4. Soorten die afhankelijk zijn van een bedreigd habitattype. 

Het kwalificeren voor het eerste criterium kan bepaald wor
den door bet verge lijken van de gegevens die verzameld wer-

B 2: Especes comptant des populations de plus de 100.000 
individus , necessitant une attention speciale pour les 
raisons suivantes: 
a: leur concentration dans un nombre limite de zones 
pendant une periode de l'annee; 
b: leur dependance par rapport a un type d' habitat me
nace; 
c: une regression significative de leur population a long 
terme; 
d: des variations extremes de !'importance de leur po
pulation. 

Classe C: 
• C 1: Especes comptant des populations de plus 100.000 in

dividus qui ne sont pas qualifiees pour les classes A ou 
B, mais qui pourraient etre favorablement influencees 
par une collaboration internationale. 

3.1.7. Criteres de selection de BirdLife International 

Dans le programme d' identification des zones importantes 
pour les oiseaux mene par BirdLife International (Important 
Bird Areas, IBA), les criteres suivants ont ete appliques a Ia 
selection des especes (SKOV et al., 1995): 

• especes menacees d 'extinction; 
• especes qui se concentrent en grand nombre ou, sont de

pendantes de certaines zones pendant certaines periodes; 
• especes menacees ou en regression a I' echelle regionale; 
• especes presentes seulement dans une zone geographique

ment limitee. 

3.1.8. Conclusion sur les criteres de selection des especes 

Les especes de I' Annexe I dont Ia venue en nombre suffisant 
est reguliere, entrent en premier lieu en ligne de compte pour 
Ia designation des zones Jes plus appropriees en tant que ZPS. 
Pour Ia selection des autres especes, non visees a I' Annexe I, 
on peut appliquer les criteres suivants, qui decoulent de Ia 
Directive Oiseaux, article 4, alinea 2, et d' mttres conventions 
contraignantes: 

1. Especes qui utilisent regulierement une zone donnee 
comme aire de mue, d'hivernage ou comme zone de relais 
pendant Ia migration . Outre Ia venue reguliere, il est ega
lement necessaire que les oiseaux soient presents en nom
bre suffisant. Est consictere comme nombre suffisant Ia 
venue, a un moment donne, d' au minimum 1% de Ia popu
lation biogeographique au cours de la periode consideree 
dans 1' etude (1992-2002). 

2. Les especes rares et les especes (migratrices) dont la pre
sence est limitee geographiquement. 

3. Les especes dont Ia survie est menacee, les especes vulne-
rables, les especes dont Ia taille de Ia population diminue. 

4. Les especes qui dependent d ' un type d' habitat menace. 

La rencontre du premier critere peut etre determinee par Ia 
comparaison des donnees rassemblees entre 1992 et 2002 
pendant les comptages des oiseaux en mer ou dans les colo
nies de nidification le long de la cote beige avec les donnees 

II 
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den tussen 1992 en 2002 tijdens vogeltellingen op zee of in 
de broedkolonies langs de Belgische kust, met literatuur
gegevens over de omvang van de biogeografische popula
ties (zie 3.2.3.). Het kwalificeren van een soort voor het 
tweede, derde en vierde criterium kan afgeleid worden uit 
li teratuurgegevens m.b.t. de kwetsbaarheid van soorten 
(zie 3.2.4.), en uit de bijlagen van het Bern Verdrag, het 
Bonn Verdrag en de AEWA (zie 3.2.5.). 

3.2. Toepassing van de criteria voor de selectie 
van soorten in Belgische zeegebieden 

Figuur 1 toont de methodologie die gevolgd werd voor de 
selectie van soorten waarvoor eventueel SBZVs kunnen 
aangewezen worden. Eerst werd nagegaan welke so01ten, 
vermeld in Bijlage I van de Vogelrichtlijn, in voldoende 
aantal len voorkomen in de Belgische zeegebieden. Vervol
gens werden de andere soorten geselecteerd op basis van 
het geregeld voorkomen in de Belgische zeegebieden, en 
het voorkomen van een minimum aantal van l % van de 
biogeografische populatie. Voor de selectie van de andere 
soorten werden de bijkomende selectiecriteria, waarvoor 
een indicatie gevonden werd in de bijlagen van internatio
nale conventies, toegepast. 

3.2.1. Aantallen zeevogels in de Belgische zeegebieden 

Men moet op de vraag antwoorden of een soort geregeld 
voorkomt en in voldoende aantalle.n (voor Bijlage 1-soor
ten) of in aantallen van minstens 1% van de biogeo-

ja 

• rl Voorkomend in I 
voldoende aantallen ? 

Neen ja 

' 
, 

Soort komt in 
aanmerking voor de 

aanduiding van SBZV's 
Figuur 1: 

de Ia litterature sur !'importance des populations biogeogra
phiques (voir 3.2.3.). La rencontre par une espece des 
deuxieme, troisieme et quatrieme criteres peut etre peduite de 
Ia litterature relative a Ia vulnerabilite des especes (voir 3.2.4.), 
et des annexes de Ia Convention de Berne, de Ia Convention de 
Bonn et de I' Accord AEWA (voir 3.2.5 .). 

3.2. Application des criteres de selection des especes 
dans les espaces marins de Ia Belgique 

La Figure 1 illustre Ia methodologie suivie au niveau de Ia se
lection des especes pour lesquelles des zones de protection Spe
ciale sont susceptibles d' etre eventuellement designees. Avant 
tout, il convient de dresser Ia liste des especes, visees a I' An
nexe I de Ia Directive Oiseaux, presentes en nombre suffisant 
dans les espaces marins de Ia Belgique. Ensuite, les autres es
peces sont selectionnees sur base de leur venue reguliere dans 
les espaces marins de Ia Belgique et leur presence en nombre 
representant au minimum I% de Ia population biogeogra
phique. Pour Ia selection de ces autres especes, on a applique 
des criteres de selection supplementaires trouves dans les an
nexes des conventions internationales. 

3.2.1. Nombres d'oiseaux de mer dans les espaces marins 
de Ia Belgique 

II convient done de repondre a Ia question de savoir si une es
pece est presente regulierement et en nombre suffisant (pour les 
especes de I' Annexe I) ou en nombre representant au mains 1% 
de La population biogeographique sur Ia periode consideree 

Soort voorkomend in 
Belgische zeegebieden .. 

Soort uit bijlage I Neen 
van de Vogelrichtlijn ? t 

. Geregeld voorkomende 
ja trekvogel? I % van 

de populatie? (toepassing 
van criterium I) 

' 
, 

Opgenomen in de bijlagen van 
internationale overeenkomsten ? 
(toepassing van criteria 2 · 4*) Neen 

Neen 
Ja 

""" ,,. ' ( ' 
Soort komt niet in 

"" aanmerking voor , 
aanduiding van SBZV's 

Procedure toegepast voor 
het selecteren van soorten 
die in aanmerking komen 
voor het aanwijzen van 
een SBZV. 

* : zeldzaam, beperkt geografi sch voorkomen, bedreigd, kwetsbaar. 
afnemende populatiegrootte, afhankelijkheid van een bedreigd habitattype 
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Espece dont Ia venue est reguliere 
Figure 1: 

dans les espaces marins de Ia Belgique 
Procedure appliquee pour 
Ia selection des especes 
qui entrent en ligne de· 
compte pour Ia 
designation d ' une zone de 
protection spec iale. 

~ 
Qui Espece de I'Annexe I Non 

de Ia directive Qiseaux ? t 
~ Venue en nombre Autre espece dent Ia venue est 

suffisant ? 
Qui regul iere ? En nombre representant 

au minimum I% de Ia population ? 
(application du critere I) 

,it 

Non Qui Repris dans les Annexes des 
conventions internationales ? 
(application des criteres 2-4*) Non 

,~;-
Non 

Espece entre en ligne 
Qui 

de compte pour Ia ,~;- '~ 
designation des ZPS 

Espece n'entre pas en 
... ligne de compte pour , 

Ia designation des ZPS 

*: Rare, presence limitee geographiquement, menacee, vu lnerable , 
diminution de Ia taille de Ia population, dependante d'un type d'habitat menace 

grafische populatie in de beschouwde periode (voor niet B ij 
lage I-soorten). Daartoe dient men de aantall en in Belgische 
zeegebiede n te vergelijken met de omvang van de populati e. 
Schattingen van de omvang van de biogeografische popula
ties werden onder meer gepubliceerd door ROSE & SCOTT 
(1997), HAGEMEIJ ER & BLAIR ( 1997) en DELANEY & SCOTT 
(2002). 
Yoor het schatten van aantallen vogels in Be lg ische zeege
bieden kan men verschillende bronnen gebruiken. Van de 
zeevogels d ie tot broeden komen in de aanpalende gebieden, 
is de omvang van de broedkolonie een basis voor de schat
ting van de aantallen op zee. Yoor de andere voge ls kan me n 
de gegevens gebruiken die verzameld werden tijdens telli n
gen vanuit de Iucht, vanop het land , en vanop schepen. 
Voor de tellingen vanop schepen werd gebrui k gemaakt van 
gestandardi seerde methodes (zie 4 .2. 1.). Yoor het berekenen 
van de dichtheid van de vogels werde n de aantallen zittende 
vogels waargenomen tijdens de scheepstell ingen gecorri
geerd volgens internationaal aanvaarde correcti efactoren 
(O FFRINGA et al., 1996) . Deze houden rekening met het fe it 
dat sommige vogels moei lij k zichtbaar zijn op grotere af
stand, en de te lli ng dus een onderschatting is van het werke
lij ke aantal vogels van deze soort. Yoor een aantal somt e n 
zijn de correctiefactoren samengevat in tabel I . 
Voor enkele soorten is het bij bepaalde veldomstandighede n 
niet altijd gemakkelij k om ind ividuen to t op het ni veau van 
de soort te determineren. In deze gevallen noteerde men tij 
dens de te lli ngen slechts de soortgroep: Cavia sp. voor de 
roodkeeldui ker C.stellata e n de pareldu iker C.arctica, 
Melanitta sp. voor de zwar te zee-eend M.nigra e n de grote 
zee-eend M.fusca, en Sterna sp. voor de visdi e f S.hirundo en 

(pour les especes non-visees a I' A nnexe I). Pour eel a, il faut 
com parer les nombres recenses dans les espaces mari ns de Ia 
Be lg ique et !' importance de Ia populati on. Des estimations 
de !'importance des populations biogeographiques ont ete 
publiees entres autres par ROSE & Sc o TT ( 1997), 
HAGEMEIJ ER & BLA IR (1997) et DELANEY & SCOTT (2002). 
En ce qui concerne !' estimati on des nombres d ' oiseaux dans 
les espaces marins de Ia Be lg ique, plusieurs sources peuvent 
etre util isees. Pour les o iseaux de mer nidi fiant dans les zones 
adj acentes , l'ampleur de Ia colonie de nidif ication fo rme une 
base sur laque lle !' estimation du nombre de ces o iseaux en 
mer peut reposer. Pour les autres o iseaux on peut util iser les 
donnees rassemblees pe ndant les comptages aeriens a insi 
que les comptages terrestres et par bateau. 
Pour les comptages par bateau, on a uti lise des methodes 
standardi sees (vo ir 4 .2. 1.). Pour le calcul de Ia densite des 
o iseaux, les nombres des o iseaux au repos a Ia surface de 
l' eau observes pendant les comptages par bateau sont corri
ges sur base de facteurs de correction reconnus internationa
lement (O FFRINGA et al., 1996) . Ces fac teurs tiennent 
compte du fa it que certains o iseaux sont di fficilement visi
bles a grande di stance, e t que le comptage est done une sous
estimation du nombre reel des o i se~ux de cette espece. Les 
fac teurs de correction d ' une serie d 'especes sont repris dans 
le tableau I . 
Pour que lques especes dans certa ines conditions de terrain il 
n' est pas toujours fac ile de determiner les indi vidus jusqu ' au 
niveau de l' espece. D ans ces cas, pendant les comptages , 
seul le genre a ete note: Cavia sp . pour le plongeon catmarin 
C.stellata et le plongeon arctique C.arctica, Melanitta sp. 
pour Ia macreuse no ire M.nigra et Ia macreuse brune 
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Tabell: Correctiefactoren die toegepast werden bij de berekening van de 
dichtheden van zittende vogels 

Soort 

Roodkeelduiker Cavia stellara 
Fuut Podiceps cristatus 
Zwarte zee-eend Melanirra nigra 
Grote stern Stem a sandvicensis 
Yisdief Sterna himndo 
Dwergstern Sterna albifrons 
Dwergmeeuw Larus minutus 
Grote jager Stercorarius skua 

Correctiefactor 

1,3 
1,3 
1,0 
1,7 
1,7 
1,7 
1,4 
1,0 

de noordse stern S.paradisaea. Voor sommige soortgroepen 
is het aandeel van niet tot op de soort gedetermineerde indivi
duen relatief groot (tabel 2). De weergegeven schattingen 
van de maxi male aantallen betreffen echter enkel de soort in 
kwestie. Deze aantallen werden immers berekend door het 
aantal individuen van de soortgroep te vermenigvuldigen 
met het percentage van de ge'ldentificeerde vogels horende 
tot de soort in kwestie. 

Tabel 2: Soortgroepen waarin een 
soort is ingedeeld, en het 
percentage (aantal) van tot op 
soort ge'identificeerde individuen 
van de soortgroep; percentage van 
het aantal individuen van de 
soortgroep dat tot de soort hoort 
(naar STIENEN eta/., 2002a). 

Soort 

Roodkeelduiker 
Cavia stella/a 

Zwarte zee-eend 
Melanirra nigra 

Yisdief 
Sterna hirundo 

Tableau 1: Facteurs de correction appliques dans le calcul des den sites des 
oiseaux au repos a Ia surface de I' eau 

Especes 

Plongeon catmarin Cavia stellara 
Grebe huppe Podiceps crisrarus 
Macreuse noire Melanirra nigra 
Sterne caugek Stema sandvicensis 
Sterne pierrcgarin Stema himndo 
Sterne naine Stem a albifrons 
Mouette pygmee Larus mimuus 
Grand Iabbe Stercoraritts sku a 

Facteul' de correction 

1,3 
1,3 
1,0 
1,7 
1,7 
1,7 
1,4 
1,0 

M.fusca, et Sterna sp. pour Ia sterne pierregarin S.hirundo et 
Ia sterne arctique S.paradisaea. Pour certains genres, Ia part 
des individus n'ayant pas pu et.re identifies jusqu'a l'espece 
est relativement grande (tableau 2). Les estimations des nom
bres maximums ne concernent toutefois que l'espece en 
question. Ces nombres ont en effet ete calcules en multi pliant 
le nombre d ' individus du genre par le pourcentage d'oiseaux 
identifies appartenant a l'espece concernee. 

% (aantal) % van de 

Soortgroep tot op soort ge'identificeerde 

ge'identiliceerd vogels horende 
tot de soort 

Cavia stellata 
Caviaarctica 58,9 (2.556) 95,1 

Me/an ilia nigra 
100 (43.171) 99,1 Melanirrajusca 

Stema hirundo 
64,8 (5.002) Stem a paradisaea 98,0 

Espece Genre % (nombre) 
identific jusqu'a 

l'espece 

% des oiseaux 
identifies 

appartenant 
a l'espece 

Plongeon catmarin 
Cavia stella/a 

Cavia stella/a 
Cavia arctica 58,9 (2.556) 95, 1 

Tableau 2: Groupes d 'especes du 
meme genre dans lesquels une 
espece est c lassee et pourcentage 
(nombre) d'individus identi fies 
jusqu'a l'espece pour le genre: 
pourcentage dunombre d'i ndivi
dus du genre qui appartient a 
l'espece (selon STIENEN eta/. , 
2002a). 

Macreuse noire 
Me/anirra nigra 

Melanirra nigra 
Melanittafusca 100 (43. 171) 99,1 

Sterne pierregarin 
Stema hirundo 

Sterna hirundo 
Sterna paradisaea 64,8 (5.002) 98,0 

3.2.2. De geregeld voorkomende soorten uit Bijlage I 
van de Vogelrichtlijn 

De Bijlage I van de Vogelrichtlijn24 telt 18 1 so01ten. In tabel 
3 worden de maximale aantallen in de Belgische zeege
bieden gegeven van Bijlage I-soorten die er geregeld voorko
men. Deze aantallen worden vergeleken met de schattingen 
van de biogeografi sche populatie. Zowel de tellingen van 
vogels voor het schatten van de biogeografische populatie, 
als de tellingen in Belgische zeegebieden, zijn onderhevig 
aan een ruime foutenmarge. De uiteenlopende populatie-

3.2.2. Les especes de I' Annexe I de Ia Directive Oiseaux 
dont Ia venue est reguliere 

L' Annexe I de Ia Directiv.e Oiseaux24 recense 181 especes. 
Le tableau 3 donne les nombres maximums des especes (fi
gurant a I' Annexe I) qui viennent de maniere reguliere dans 
les espaces marins de Ia Belgique. Ces nombres ont ete com
pares aux estimations de Ia population biogeographique. 
Aussi bien les comptages des oiseaux pour I' estimation de Ia 
population biogeographique que les comptages dans les es
paces marins de Ia Belgique sont sujets a une large marge 



II 

DE SELECTIE VAN SOORTEN /LA SELECTION DES ESPECES 27 

schattingen kunnen we illustreren met volgend voorbeeld. 
In 1989 werd biogeografische populatie van de zwarte zee
eend geschat op 800.000 dieren (PIROT et at., 1989), in 
1994 op 1.300.000 dieren (DURINCK et al., 1994 ), en in 
1997 op 1.600.000 dieren (ROSE & SCOTT, 1997). Het 
schatten van aantallen vogels, zeker deze die in grote groe
pen voorkomen, is zeer moei lijk (SKOV et al. , 1995). Yan
daar dat het niet opportuun is om het percentage dat voor
komt in Belgische wateren uit te drukken door middel van 
cijfers met een hogere nauwkeurigheid dan een tiende van 
een procent van de biogeografische populatie. 
Van de roodkeelduiker, de parelduiker, de noordse stern en 
de zwartkopmeeuw zijn de maximale aantallen waargeno
men in Belgische zeegebieden, of broedend in a e aan
palende gebieden, verwaarloosbaar tegenover de biogeo
grafische populatie. In Belgische zeegebieden kunnen der
halve voor deze soorten geen zones aangewezen worden 
die voor de instandhouding van deze soorten als rneest 
geschikte gebieden kunnen beschouwd worden (Yogel
richtlijn artikel 4 , lid 1). 

Tabel 3: Geregeld in Belgische 
zeegebieden voorkomende 
Bij lage 1-soorten: Soort 

biogeografi sche populatie 
(DELANEY & SCOTT", 2002) en 
maximaal aantal en percentage in Roodkeelduiker 
Belgische zeegebieden; (a) Cavia stellata 
gebaseerd op tellingen op zee 

Parelduiker (SEYS et al., 1999; SEYS, 200 I); 
(b): afgeleid uit de grootste Cavia arctica 

onwang van de broedkolonie in Noordse stern 
de voorhaven van Zeebrugge Sterna paradisaea 
gerapporteerd tussen 1993 en Grote stern 
2003 (VAN W AEYENBERGE et Stem a sandvicensis 
a/., 200 I b; SEYS & STIENEN, 

Visdief 2002; VERMEERSCH eta/, 2002; 
Sterna hirundo gegevens IN): aantal broedende 

vogels X 3 (cfr. ROSE & SCOTT", Dwergstern 

1997). Sterna albifrons 

Zwartkopmeeuw 
Larus me/anocephalus 

d' erreur. L'exemple suivant illustre les differences d'estima
tion des populations. En 1989, Ia population biogeographique 
de Ia macreuse noire a ete estimee a 800.000 individus (PIROT 
et al., 1989), en 1994 a 1.300.000 individus (DURINCK ei al., 
1994), et en 1997 a 1.600.000 individus (RosE & SCOTT, 
1997). L'estimation du nombre d ' oiseaux et tres certainement 
de ceux observes en grands groupes est trP.s difficile (SKOV et 
al. , 1995). Pour cette raison, il n' est pas opportun d'exprimer le 
pourcentage des oiseaux presents dans les eaux belges au 
moyen de chiffres d' une precision superieure au dixieme de 
pour-cent de Ia population biogeographique. 
Les nombres maximums du plongeon arctique, de Ia sterne arc
tique et de Ia mouette melanocephale observes dans les espaces 
marins de Ia Belgique ou qui nidifient dans les zones adjacentes 
sont negligeables par rapport a Ia population biogeographique. 
Pour cette raison, dans les espaces marins de Ia Belgique on ne 
peut pas designer de zones pouvant etre considerees com me les 
plus appropriees pour Ia conservation de ces especes (Direc
tive Oiseaux, article 4, premier alinea) . 

Maximale 
Biogeografische aantallen in Maximaal % in 

populatie Belgische Belgische 

Zeegebieden zeegebieden 

1.000.000 1.382 (a) 0, 1% 

1.000.000 101 (a) 0 ,0% 

1.320.000-2.280.000 255 (a) 0,0% 

170.000 4.950 (b) 2,9% 

190.000 7.605 (b) 4,0% 

34.000 1.275 (b) 3,8% 

840.000 270 (b) 0 ,0% 

Nombres 
Tableau 3: Especes mentionnees 
a I' Annexe I dont Ia venue est 

Espece Population maximums dans % maximum dans 
reguliere dans Ies espaces marins 

biogeographique les espaces marins les zones 
de Ia Belgique: population 

belges maJ"itimes belges 
biogeographique (DELANEY & 

Plongeon catmarin 
SCOTT", 2002), nombres 
maximums et pourcentage 

Cavia stellata 1.000.000 1.382 (a) 0 ,1% 
maximum dans les espaces 

Plongeon arctique marins de Ia Belgique; (a) bases 
Cavia an·rica 1.000.000 101 (a) 0,0% sur les comptages en mer (SEYS 

Sterne arc tique et a/., 1999; Seys, 200 I); (b): 

Sterna paradisaea I 320.000-2.280 .000 255 (a) 0,0% deduits de Ia plus grande 

Sterne caugek <\mpleur de Ia colonie de 

Sterna sandvicensis 170.000 4 950 (b) 2,9% reproduction dans ]' avant-port de 

Sterne pierregarin 
Zeebrugge rapportee entre 1993 
et 2003 (VAN W AEYENBERGE et 

Sterna hinmdo 190.000 7 605 (b) 4,0% a/., 200 I b; SEYS & STIENEN, 
Sterne naine 2002; Vermeersch eta/, 2002; 

Sterna albifrons 34.000 I 275 (b) 3,8% donnees IN): nombre cl'oiseaux 

Mouette melanocephale niclifiant x 3 (cfr. ROSE & SCOTT", 

Larus melanocephalus 840.000 270 (b) 0,0% 1997). 
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De populatie van de roodkeelduiker werd door ROSE & 
SCOTT ( 1997) als vee] kleiner ingeschat ( I% bij 750 indivi
duen) dan de hier toegepaste, meer recente gegevens gepu
bliceerd door DELANEY & SCOTT (2002). Daardoor blijken 
onze wateren minder belangrijk voor deze soort dan vroe
ger werd aangenomen. De laatste I 0 j aar is de zwartkop
meeuw algemener geworden. Bij te llingen op zee, uitge
voerd door het Instituut voor Natuurbehoud, werden in to
taal slechts 12 zwartkopmeeuwen waargenomen in de zui
delijke Noordzee tussen 1985 en 1995 (OFFRINGA et al, 
1996), en in Belgische zeegebieden slechts 37 tijdens 
scheepstellingen uitgevoerd tussen 1995 en 200 1 
(SPAN HOVE, 200 I ). De broedkolonie te Zeebrugge (90 
koppels in 2000, VERMEERSCH et al. , 2002) is .;!eer kle in in 
vergelijking met de kolonie aan de Zandvlietsluis (Antwer
pen; 1.100 koppels), en 111 vergelijking met de 
biogeografische populatie . 
De enige Bijlage 1-soorten die in voldoende aantallen 
voorkomen in Belgische zeegebieden - do01·dat ze broeden 
in de aanpalende gebieden, en tijdens het broedseizoen 
foerageren in de zeegebieden - zijn dus de grote stern 
Sterna sandvicensis, de visdief Sterna hirundo en de 
dwergstern Sterna albifrons. 

Grote stern Sterna sandvicensis 

In heel Europa broeden, geconcentreerd in een aantal kolo
nies, slechts 53.000 tot 57.000 koppels van de grote stern 
(DELANEY & SCOTT, 2002). Kolonies van meer dan 1.000 
koppels zijn uitermate zeldzaam. In de oostelijke Noord
zee is de soort in de twintigste eeuw sterk in aantal achter
uitgegaan en heeft zich nooit volledig hersteld 
(BRENNINKMEIJER & STIENEN, 1992). Er zijn sterke aan
wijzingen dat de achteruitgang niet aileen is veroorzaakt 
door vergiftiging (pesticiden) in de jaren 1960 (KOEMAN, 
1971 ; BRENNINKMEIJER & STIENEN, 1992), maar ook door 
een sterk verminderd voedselaanbod (CORTEN, 1970). Na 
het ineenklappen van het Noordzee haringbestand in de ja
ren 1970, hebben zowel de grote stern als de baring zelf 
zich nooit meer volledig hersteld. De grote stern is een uit
gesproken specialist, niet aileen voor wat zijn voedsel be
treft, maar ook voor zijn keuze van broedko lonies. 
Sterke schommelingen in het aantal broedparen zijn eigen 
aan de soort (BRENNINKMEIJER & STIENEN, 1992; 
STIENEN, 2002). Zelfs in traditionele kolonies zoals die op 
Griend (een Waddeneiland; de grootste kolonie van Eu
ropa) kunnen de aantallen van het ene op het andere j aar 
halveren of verdubbelen. Potentiele factoren die het aantal 
broedparen bei'nvloeden zijn veranderingen in voedsel
beschikbaarheid, verstoring, veranderi ng in de vegetatie in 
het broedgebied en veranderingen in andere kolonies 
(STIENEN, 2002). De aanwezigheid van rij ke voedsel
gronden is zeer belangrijk voor het vestigen van kolonies 
van grote sternen, en voedselgebrek kan voor een grote 
sterfte onder de jongen zorgen (VAN DEN BOSSCHE et al., 
1995). 
Aan de Belgische kust werd het eerste broedgeval van de 
grote stern genoteerd in 1988 (VAN DEN BOSSCHE et al. , 
1995). Een belangrijke broedkolonie van grote sternen (de 
enige in Belgie) bevindt zich in de haven van Zeebrugge, 

ROSE & SCOTT ( 1997) proposent une estimation de Ia popula
tion du plongeon catmarin nettement inferieure (1 % sur 750 
individus) a celle faite sur bases des donnees plus recentes pu
bliees par DELANEY & ScoTT (2002) et utilisees da ns cette 
etude. De ce fait, nos eaux s'averent moins importantes pour 
cette espece qu' on ne le supposait precedemment. Au cours de 
ces I 0 dernieres annees, Ia mouette melanocephale est devenue 
plus courante. Lors des comptages • effectues en mer par 
I' lnstituut voor Natuurbehoud au total seules 12 mouettes 
melanocephales ont ete observees dans !a Mer du Nord meri
dionale entre 1985 et 1995 (OFFRI NGA et a!, 1996), et dans les 
espaces marins de Ia Belgique seules 37 mouettes 
melanocephales ont ete observees pendant les comptages par 
bateau entre 1995 et 200 I (SPANHOVE, 200 I). La colonie ni
chant a Zeebrugge (90 couples en 2000, VERMEERSCH et al., 
2002) est tres peu importante comparativement a Ia colonie de 
Zandvlietsluis (Antwerpen; 1.100 couples), et a Ia population 
biogeographique. 
Les seules especes de I' Annexe I rencontrees en nombre suffi
sant dans les espaces marins de Ia Belgique - parce qu'elles 
nidifient dans des zones adjacentes, et parce qu 'e lles se nour
rissent pendant Ia saison de Ia nidification dans les espaces 
marins - sont done Ia sterne caugek Sterna sandvicensis, Ia 
sterne pierregarin Sterna hirundo et Ia sterne naine Sterna 
albifrons. 

Sterne caugek Sterna sandvicensis 

En Europe, Ia Sterne caugek se concentre dans quelques colo
nies pour Ia nidif ication et ne compte que 53.000 a 57.000 cou
ples pour toute !'Europe (DELANEY & ScoTT, 2002). Les colo
nies de plus de 1.000 couples sont extremement rares. En Mer 
du Nord orientale, cette espece a fort regresse au cours du ving
tieme siecle et elle ne s ' estjamais vraiment completement reta
blie (BRENNINKMEIJER & STIENEN, 1992). De nombreuses in
dications semblent montrer que cette regression est due non 
seulement a une intoxication par les pestic ides dans les annees 
1960 (KOEMAN, 1971 ; BRENNINKMEIJER & STIENEN, 1992), 
mais aussi a Ia forte diminution de Ia nourriture disponible 
(CORTEN, 1970). Apres I' effondrement des stocks de harengs 
en Mer du Nord dans les annees 1970, aussi bien Ia sterne 
caugek que le hareng ne se sont plus jamais completement reta
blis. La sterne caugek est tres specialisee, aussi bien pour sa 
nourriture que pour Je choix de ses colonies de reproduction. 
Les fortes variations notees dans Jes nombres de couples ni
cheurs sont specifiques a cette espece (BRENNrNKMEIJER & 
STIENEN, 1992; STIENEN, 2002). Meme dans les colonies tradi
tionnelles et notamment sur Griend (une lie des Wadden: Ia 
plus grande colonie d ' Europe) les nombres peuvent aller du 
simple au double ou inversement d'une annee a !'autre. Les 
facteurs potentiels d ' influence du nombre de couples nicheurs 
sont les changements au niveau de Ia disponibilite de Ia nourri
ture , les changements au niveau de Ia vegetation et les change
ments au niveau d 'autres colonies (STIENEN, 2002). La pre
sence d 'eaux riches en nourriture constitue un critere d ' insta l
lation tres important des colonies de Ia sterne caugek, et une 
alimentation insuffisante peut etre Ia cause d ' une mortali te e le
vee des oisillons (VAN DEN BOSSCHE et al. , 1995). 
A Ia cote beige, le premier nid de Sterne caugek a ete note en 
1988 (VAN DEN BOSSCHE eta!., 1995). Une colonie de nidifi-



DE SELECTIE VAN SOORTEN /LA SELECTION DES ESPECES 29 

waar 47 (in 2002; gegevens IN) tot 1.550 en 1.650 koppels 
broedden (in 2000 respectievelijk 1993, SEYS, 200 1). De 
afname in het aantal broedparen in de Nederl andse Delta in 
het begin van de jaren 1990 werd gecompenseerd door de 
toename in het aantal broedparen in Zeebrugge in dezelfde 
peri ode (VAN DEN BOSSCHE et al., 1995). De broedkolonie 
in Oye-Plage (Noord-Frankrijk) is recent ontstaan, waar
schijnlijk vanuit de kolonie te Zeebrugge. De kolonie op de 
Hooge Platen (Westerschelde, Nederland) is reeds zeer 
lang gekend. Belgische zeegebieden zijn belangrijk als 
doortrekgebied voor dieren die er ten no01·den van brae
den , en als foerageergebied voor grote sternen uit de drie 
vermelde kolonies . 
Grote sternen foerageren voornamelijk in ondiepe wateren 
nabij de randen van zandbanken. Ze voeren foerageer
vluchten uit tot 40 km van de broedkolonie (SEYS, 200 I ). 
Deze soort voedt zich met vis die voorkomt in scholen aan 
de oppervlakte (sprot, haring, zandspiering, ... ). 

Visdief Sterna hirundo 

De visdief kwam voor het eerst tot broeden in Belgie in 
1960, in het Zwin, een kolonie die nu slechts weinig kop
pels meer telt (vb. 30 koppels in 2000; SEYS, 200 I). Sinds 
het begin van de jaren 1980 broeden visdieven in de 
Zeebrugse voorhaven en - in mindere mate - de achter
haven. In de Zeebrugse voorhaven werden piekaantallen 
bereikt in 2000 en 2003, met respectievelijk 2.260 en 2.535 
koppel s (gegevens Instituut voor Natuurbehoud). 
Visdieven foerageren gewoonlijk op minder dan 3 tot 5 km 
van de kolonie in Zeebrugge (SEYS et a/., 1999; SEYS, 
200 l ). Soms worden zeer grote aantallen visdieven (500 
tot 1.000) waargenomen achter in- en uitvarende ferries of 
zandzuigers die organismen opwervelen. Soms foerageren 
ze in het binnenland , boven zoet water, maar dit betreffen 
meestal visd ieven die in de achterhaven broeden. Rond de 
IJzermonding, waar nog geen visdieven tot broeden ko
men, kan door de recen t uitgevoerde natuurtechni sche in
grepen in de nabije toekomst een broedkolonie ontstaan 
(VAN WAEYENBERGE et al. , 2001 b). 

Dwergstern Sterna albifrons 

De dwergstern broedt zeker reeds van de eerste helft van de 
l9c eeuw aan onze kust (in VA N DEN BOSSCI-IE et al., 
1995). In het begin van de jaren 1960 werden de broed
kolonies op de stranden van Koks ijde tot Oostende verla
ten door verstoring (opkomst van het massatoerisme). 
Door verstoring was de kolonie in de Zwinduinen verdwe
nen in J 957 . In het Zwin kwa men tussen 1959 en 1973 te l
kens een klein aantal dwergsternen tot broeden. De soort 
komt vanaf 1985 in de haven van Zeebrugge tot broeden 
(VAN DEN BOSSCI-IE et al., 1995). Van 1994 tot 200 I 
broedden er tussen de 130 en 425 koppe ls, wat dit tot een 
van de belangrijkste kolonies maakt rond de Noordzee. 
Door de bescherming van het strand van de Baai van Heist 
(Knokke-Heist) kwamen hier vanaf 1998 ook dwerg
sternen tot broeden, dit echter met zeer wisselend succes 
(80 koppels in 1999, geen in 2000 en 2001 ; SEYS, 200 I). 

cation importante de sternes caugek (Ia seule en Belgique) se 
situe dans le port de Zeebrugge, oi:t couvent 47 (en 2002; don
nees IN) a 1.550 et 1.650 couples (respectivement en 2000 et en 
1993; Seys, 200 I). La diminution du nombre de couples repro
ducteurs dans le delta neerlandais au debut des annees 1990 a 
ete compensee par I' augmentation du nombre de couples repro
ducteurs a Zeebrugge durant Ia meme peri ode (VAN DEN 
BOSSCHE et al. , 1995). La colonie de reproduction d ' Oye-Plage 
(Nord de Ia France) est d ' installation recente, et probablement 
issue de Ia co lonie de Zeebrugge. La colonie des Hooge Platen 
(Escaut occ idental, Pays-Bas) est connue depuis tres long
temps. Les espaces marins de Ia Belgique constituent une aire 
de repos importante lors de Ia migration des animaux qui ni
chent dans des regions plus nordiques et constituent une zone 
de rav itaillement importante pour les sternes caugek des trois 
colonies citees plus haut. 
Les sternes caugek se nourrissent principalement dans les eaux 
peu profondes a proximite des fl ancs des banes de sable. Il s 
font des vols de ravitaillement qui peuvent s'eloigner jusqu 'a 
40 km de Ia colonie de reproduction (SEYS, 200 1). Cette espece 
se nourrit de poissons nageant en banes pres de Ia surface de 
I' eau (sprat, hm·eng, petit lanc;:on, .. . ). 

Sterne pierregarin Sterna hirundo 

La sterne pierregm·in s'est reproduite pour Ia premiere fo is en 
Belgique en 1960, au Zwin, une colonie qui ne compte plus 
aujourd ' hui que quelques couples seulement (p. ex. 30 couples 
en 2000; SEYS, 200 l ). De puis le debut des annees 1980 les ster
nes pierregarin se reproduisent dans I' avant-port de Zeebrugge 
et - dans une moindre mesure - dans l'arriere-port. Dans 
l' avant-port de Zeebrugge des pies ont ete enreg istres en 2000 
et en 2003. Il s ont ete de respectivement de 2.260 et 2.535 cou
ples (donnees de l'Instituut voor Natuurbehoud). 
Les sternes pierregarin s'alimentent habituellement a moins de 
3 a 5 km de Ia colonie de Zeebrugge (SEYS et al. , 1999; SEYS, 
200 l ). Des nombres tres eleves de sternes pierregm·in (500 a 
1.000) sont par fo is observes derriere les ferrys ou les dragues 
aspirantes qui entrent et sortent du port et qui remuent ainsi les 
organismes. Parfois, e lles s'alimentent a I'interieur des terres, 
dans les eaux douces, mais dans ce cas il s'agit le plus souvent 
de sternes pierregm·in qui se reproduisent dans I'm-riere-port. 
Au tour de 1' embouchure de 1' Y zer, ou les sternes pierregm·in ne 
se reproduisent pas encore, des interventions techniques recen
tes de restauration des si tes naturels pourraient debaucher sur 
Ia creation d ' une colonie de nidification dans un avenir proche 
(VAN WAEYENBERGE et al., 200 lb). 

Sterne naine Sterna albifrons 

La sterne naine se reproduit deja certai nement depuis Ia pre
miere moitie du 19c siec le Ie long de notr~ cote (dans VAN DEN 
BOSSCHE et al., 1995). Au debut des annees 1960 les colonies 
de nidification des plages de Coxyde a Ostende ont ete aban
donnees en raison de 1 ' apparition de perturbations (tourisme de 
masse). Ces perturbations ont entra\'ne Ia di sparition de Ia colo
nie des dunes du Zwin en 1957. Entre 1959 et 1973 , un petit 
nombre de sternes naines sont revenues se reproduire dans le 
Zwi n. A pm·tir de 1985, cette espece est venue se reproduire 
dans le port de Zeebrugge (VAN DEN BOSSCHE et al. , 1995). De 
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3.2.3. Andere soorten uit Bijlage I van de 
Vogelrichtlijn 

Tabel 4 toont enkele gegevens over een aantal andere Bij
lage I-soorten, waargenomen bij scheepstellingen of bij 
tellingen van gestrande vogels. Deze soorten zijn relatief 
zeldzaam in Belgische zeegebieden, en de totale aantallen 
die er voorkomen zijn verwaarloosbaar tegenover de 
biogeografische populaties. Een aantal van deze soorten 
kan niet beschouwd worden als zeevogels of als geregeld 
voorkomende soorten. De plaatsen waar ze waargenomen 
worden op zee zijn eerder toevallig, en kunnen niet be
schouwd worden als verblijfplaats van de soort (cfr. 9c 
overweging van de Yogelrichtlijn). Hetzelfde k.an gezegd 
worden voor enkele andere Bijlage I-soorten (hier niet ver
meld) die tijdens tellingen van vogels vanop het strand of 
staketsels waargenomen werden. In de Belgische zeege
bieden kunnen voor de instandhouding van deze somten 
geen geschikte gebieden aangewezen worden. 

3.2.4. De andere geregeld voorkomende soorten 

In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de andere soor
ten: trekkende soorten, niet vermeld in Bijlage I van de 
Vogelrichtlijn, die geregeld vookomen in Belgische zeege
bieden, en waarvan minstens 1% van de biogeografische 
populatie (HAGEMEIJER & BLAIR, 1997; DELANEY & 

Tabel 4: Enkele andere Bijlage 1-soorten waargenomen in Belgische 
zeegebieden; X betekent een of slechts enkele waarnemingen (zonder 
specificatie van het aantal): (a): totaal aantal waarnemingen tijdens 
scheepstellingen uitgevoerd door het lnstituut voor Natuurbehoud in de 
zuidelijke Noordzee tussen 1985 en 1995 (OFFRINGA et al. , 1996); (b): 
totaal aantal waarnemingen in Belg ische zeegebieden tijdens scheep
ste llingen uitgevoerd door het lnstituut voor Natuurbehoud tussen 1995 
en 200 I (SPANI-IOVE, 200 I) ; (c): waargenomen tijdens de monitoring 
van gestrande vogels (SEYS, 200 I); (d): waargenomen in de Belg ische 
zeegebieden (SEYS, 200 I) 

Soort 

IJsduiker Cavia immer 

Kuifduiker Podiceps aurillls 

Noordse pij lstormvogel 
Puffin us puffinus mauretanicus 

Kuhls pijlstormvogel Calonectris diomedea 

Stornwogeltje Hydrobates pelagicus 

Vaal stonnvogeltje Ocewwdroma leucorhoa 

Rosse grutto Limosa lapponica 

Kemphaan Philomachus pugnax 

Grauwe franjepoot Phalaropus /obatus 

Nonnetje Mergus a/bel/us 

Kluut Recurvirostra avosetta 

Goudplevier Pluvial is apricaria 

Lachstern Celochelidon nilotica 

Zwarte stern Ch/idonias niger 

Aantal 
waarnemingen 

5 (a). X (b) 

X (c) 

2 (a) 

X (b) 

3 (a). II (b) 

4 (a), 33 (b) 

11 3 (a) 

X (c) 

X (d) 

2 (a), X (b) 

18 (a) 

5 (a) 

X (d) 

17 (a), 36 (b) 

1994 a 2001, 130 a 425 couples s'y sont reproduits, ce qui en 
fait une des plus grosses colonies de Ia Mer du Nord. Du fai t de 
Ia protection de Ia plage de Ia «Baie de Heist» (Knokke-Heist), 
les sternes naines sont aussi venues y nicher depuis 1998, ceci 
toutefois avec des degres de reussite tres divers (80 couples en 
1999, aucun en 2000 et 200 I ; SEYS, 200 I). 

3.2.3. Les autres especes de l' Annexe I de Ia Directive 
Oiseaux 

Le tableau 4 reprend quelques donnees relatives a une serie 
d ' autres especes de I' Annexe I observees grace aux comptages 
par bateau ou aux comptages des oiseaux echoues. Ces especes 
sont relativement rares dans les espaces marins de Ia Belgique, 
et leurs nombres totaux y sont negligeables par rapport aux po
pulations biogeographiques. Plusieurs de ces especes ne peu
vent pas etre consideres comme des oiseaux de mer ou comme 
des especes regulierement presentes. Les Iieux ou ces especes 
ont ete observees en mer ont une repartition relativement alea
toire et ne peuvent pas etre consideres comme des aires d'habi
tat de l' espece (cfr. 9c consideration de Ia Directive Oiseaux) . 
On peut en dire autant de quelques autres especes mentionnees 
a I' Annexe I (non reprises ici) observees lors des comptages 
des oiseaux a partir de Ia plage OLI des estacades. Dans les espa
ces marins de Ia Belgique aucune zone de protection speciale 
appropriee ne peut etre designee pour Ia conservation de ces 
especes. 

Tableau 4 : Quelques autres especes de I' Annexe I observees dans les 
espaces marins de Ia Belgique ; X signifi e une seule ou quelques observations 
seulement (sans specification du nombre): (a): nombre total d 'observations 
pendant les comptages par bateau effectues par l'Jnstituut voor Natuurbehoud 
en Mer du Nord meridionale entre 1985 et 1995 (OFFRINGA et a/, 1996); (b): 
nombre total d'observations pendant les comptages a partir des navires 
effec tues par l' lnsti tuut voor Natuurbehoud entre 1995 et 200 1 (OFFRINGA et 
a/., 1996); (c): observes pendant le monitoring des oiseaux echoues (SEYS, 
200 I); (d): observes dans les espaces marins de Ia Belg ique (SEYS, 200 I) 

Espece 

Plongeon imbrin Cavia immer 

Grebe esclavon Podiceps auritus 

Puffin des Anglais 
Puffin us puffinus mauretanicus 

Puffin cendre Calonectris diomedea 

Petre l tempete Hydrobates pelagicus 

Petre l culblanc Oceanodroma leucorhoa 

Barge rousse Limosa/apponica 

Chevalier combattant Philomachu;: pugnax 

Phalarope a bee etroi t Phalaropus Iabat us 

Harle piette Mel-gus a/bel/us 

Avocette Recurvirostra avoserra 

Pluvier dore Pluvialis apricaria 

Sterne hansel Celochelidon nilotica 

Guifette noire Chlidonias niger 

Nombre 
d'observations 

5 (a), X (b) 

X (c) 

2 (a) 

X (b) 

3 (a), I I (b) 

4 (a), 33 (b) 

113 (a) 

X (c) 

X (d) 

2 (a). X (b) 

18 (a) 

5 (a) 

X (d) 

17 (a), 36 (b) 
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SCOTT, 2002) geteld werd op een gegeven moment in de 
beschouwde peri ode (naar SEYS, 2001; SEYS & STIENEN, 
2002). Als maximaal aantal werd voor elk van deze andere 
soorten de hoogste waarde weerhouden van ofwel de aan
tallen waargenomen bij tellingen op zee (bekomen via tel
lingen en extrapolatie naar de Belgische zeegebieden), of 
het aantal vogels dat waargenomen werd bij tellingen 
vanop het land of vanu it de Iucht. Voor broedende vogels 
werd het hoogste aantal broedparen dat in de aanpalende 
gebieden voorkwam met 3 vermenigvuldigd (cfr. ROSE & 
SCOTT, 1997) . Het getelde aantal moet beschouwd worden 
als een momentopname; omwi ll e van de turnover rate is 
het duidelijk dat meer individuen van de soort van. de 
Belgische zeegebieden gebruik maken (zie 3.2.5.). 

3.2.4. Autres especes dont Ia venue est reguliere 

Le tableau 5 donne un apen;:u des cuttres especes : especes mi
gratrices non vi sees a I' Annexe I de Ia Directive Oiseaux dont 
Ia venue dans les espaces marins de Ia Belgique est 
reguliere et dont au moins 1% de Ia population biogeo
graphique (HAGEMEIJER & BLAIR, 1997 ; DELANEY & SCOTT, 
2002) a ete comptee a un moment donne de Ia peri ode conside
ree (d 'apres SEYS, 200 1; SEYS & STIENEN, 2002). Le nombre 
maximum retenu pour chacune de ces autres especes est Ia va
leur Ia plus elevee enregistree soit des nombres observes dans 
Ies comptages en mer (obtenus via les comptages et leur extra
polation aux espaces marins de Ia Belgique), soit le nombre 
d, oiseaux observes dans les comptages terrestres ou aeriens. 
Pour Jes oiseaux nicheurs, le nombre Ie plus eleve de couples Een aantal algemene vogelsoorten komen niet in aanmer-

Tabel 5: Geregeld in Belgische 
zeegebieden voorkomende niet 
Bijlage 1-soorten: biogeografische 
populatie (DELANEY & SCOTT, 

2002) en max imaal aantal en 
percentage in Belgische zeege
bieden; (a) gebaseerd op tellingen 
op zee, (b): gebaseerd op tellingen 
vanaf land, (c) : gebaseerd op 
vliegtuigtellingen, (d): gebaseerd 
op de omvang broedkolonie in de 
voorhaven van Zeebrugge: aantal 
koppels x 3 (gegevens lnstituut 
voor Natuurbehoud). 

Espece 

Grebe huppe 
Podiceps crista/us 

Macreuse noi re 
Melanitta nigra 

Mouette pygmee 
Larus minutus 

Goeland marin 
Larusfuscus 

Goeland argente 
Larus argenta/Us 

Goeland marin 
Lams marinus 

Grand Iabbe 
Stercorarius skua 

Soort 

Fuut 
Podiceps cristaws 

Zwarte zee-eend 
Me/an ilia nigra 

Dwergmeeuw 
Lams minutus 

Kleine mantelmeeuw 
Larusfuscus 

Zil venneeuw 
Larus argenta/us 

Grote mantelmeeuw 
Larus marinus 

Grote jager 
Stercorarius skua 

Biogeografische 
populatie 

480.000 

1.600.000 

84.000 

530.000 

1.1 00.000 

470.000 

40.800 

Nombrcs 

Maximale 
aantallen in Maximaal % in 
Belgische Belgische 

zeegebieden zeegebieden 

3.736 (a) 
9.000 (b) 

1,9 

5.846 (a) 
15.475(c) 

1,0 

3.670 (a) 4,4 

15.608 (a) 
10.2 12 (d) 

2,9 

6.094 (a) 
19.272 (b) 1,8 
4.374 (d) 

5.727 (a) 1,2 

5 19 (a) 1,3 

Tableau 5 : Especes non visees a 
Population maximums dans % maximum dans I' Annexe I doni Ia venue dans les 

biogcographique lcs espaccs marins les zones espaces marins de Ia Belgique est 

de Ia Belgique maritimes belges reguliere : popu lation 
biogeograph ique (DELANEY & 

480.000 3.736 (a) 1,9 
Scm-r, 2002), nombres maxi-

9.000 (b) mums et pourcentage maximum 
dans les espaces marins de Ia 

1.600.000 5.846 (a) 1,0 Belgique; (a) bases sur les 
15.475(c) comptages en mer, (b) : bases sur 

84.000 3.670 (a) 4,4 
les comptages terrestres , (c): 
bases sur les comptages par av ian, 
(d): bases sur !' importance de Ia 

530.000 15.608 (a) 
10.212 (d) 

2,9 
colonie de nidification dans 
l'avant-'Jlort de Zeebrugge: 

6.094 (a) 
nombre de couples x 3 (donnees 
de I' Jnstituut voor Natuurbehoud). 

I. 100.000 19.272 (b) 1,8 
4.374 (d) 

470.000 5.727 (a) 1,2 

40. 800 519 (a) 1,3 
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king voor het aanwijzen van SBZVs in de zeegebieden, om
wille van de plaats van voorkomen, of de relati eve aantal
len. Zo maken vooral steltlopers en meeuwen van de kust
zone, en in het bijzonder van het strand en van strand
hoofden, gebruik tijdens migraties (SPANOGHE, 200 l ; 
VOLCKAERT et al. , 2003). De migrati es van de ste ltlopers 
zijn tamelijk voorspelbaar, zowel qua gebied, aantallen 
vogels als tijdstip. Het zijn echter soorten die niet op zee, 
wei op stranden , strandhoofden en soms in het binnenland 
foerageren. Het is zeer moeilij k, zoniet onmogelijk, om 
voor deze soorten, zoals steenloper Arenaria inte1pes, drie
teenstrandloper Calidris alba, paarse strandloper Calidris 
maritima en scholekster Haematopus ostralegus, (migra
tie-) concentratiegebieden op zee aan te wijzen. 
In Belgische zeegebieden overwinteren elkj aar duizenden 
aiken Alca torda en zeekoeten Uria aalge. Tijdens het 
Tricolor incident vanjanuari en februari 2003 spoelden aan 
de Belgische kust aileen al ten minste 2.258 aiken en 6.123 
zeekoeten aan, besmeurd met olie (HAELTERS et al. , 2003). 
De populati e van deze soorten is echter zo groot, dat aan
tallen van 1% van de biogeografische populatie hier niet 
bereikt worden. 

3.2.5. Het belang van de zuidelijke Noordzee als 
corridor tijdens de trek 

De Noordzee heeft vanuit vogelperspectief de vorm van 
een trechter die in het zuiden uitmondt in het Nauw van 
Calais. Tijdens de trek van en naar de zuidelijke overwin
teringsgebieden concentreren zeevogels tijdelijk in dit re
Jatief klein gebied. Dit resulteert in een hoge turnover rate 
van de populatie: een individu is slechts kortstondig aan
wezig. Door scheepstellingen krijgen we geen inzicht in 
deze turnover rate. De tellingen vormen slechts een mo
mentopname van het totaal aantal individuen dat in 
Belgische zeegebieden aanwezig is, maar geven geen in
zicht in het totaal aantal dat in een seizoen gebruik maakt 
van deze wateren. Deze gebieden zijn dus voor vee] van 
deze soorten feitelijk van groter belang dan wat de waarge
nomen en afgeleide dichtheden ons leren. 
SEYS (2001 ; 2002) heeft voor een aantal soorten een schat
ting gemaakt van het percentage van de totale 
biogeografische populatie dat tijdens de trek gebruik 
maakt van de zuidelij ke Noordzee. Deze schatting is geba
seerd op gekende aantallen in de overwinteringsgebieden, 
de ligging van de overwinteringsgebieden ten opzichte van 
de broedgebieden en het aantallangstrekkende individuen 
dat tijdens tellingen vanaf het land wordt waargenomen. 
De gegevens die SEYS (200 1; 2002) presenteert, zijn schat-. 
tingen die betrekking hebben op de gehele zu idelij ke 
Noordzee. Ze geven echter wei een indruk van het belang 
van Belg ische zeegebieden als trekcorridor voor een aantal 
soorten (tabel 6, aangevuld met de relevante Bijlage 1-
soorten). 

observes dans les zones adjacentes a ete multiplie par 3 (cfr. 
RosE & SCOTT, 1997). Le nombre compte doit etre considere 
comme une mesure instantanee; etant donne Je taux de renou
vellement il est clair que le nombre d ' individus de chacune des 
especes observees utili sant les espaces marins de Ia Belgique 
est plus e leve (voir 3.2 .5 .). 
Une serie d'o iseaux communs n' entrent pas en ligne de compte 
pour Ia designation de zones de protection speciale dans les es
paces marins, ceci ep raison de leur repartition ou de leurs nom
bres relatifs. C 'est ainsi que pendant les migrations, les echas
siers et les mouettes utili sent Ia zone c6tiere et plus particulie
rement Ia plage et les jetees (SPANOG HE, 2001 ; VOLCKAERT et 
al. , 2003). Les migrations des echassiers sont relativement pre
visibles, auss i bien au ni veau de leurs territoires de presence 
que du nombre d ' oiseaux concernes ou du moment de Ia migra
tion. Ces especes ne se nourrissent cependant pas tellement en 
mer mais plut6t sur les plages, les jetees et parfois a l'interieur 
des terres. II est tres diffic ile, voire impossible de designer des 
zones de concentration ou de migration en mer pour ces espe
ces et notamment le tournepierre a collier Arenaria interpes, le 
becasseau sanderling Calidris alba, Je becasseau violet 
Calidris maritima et l'hultrier pie Haematopus ostralegus. 
Chaque an nee, plusieurs milliers de petits pingouins A lea to rda 
et guillemots de Troil Uria aalge hivernent dans les espaces 
marins de Ia Belgique. Lors de !'incident Tricolor de janv ier et 
tevrier 2003, au moins 2.258 petits pingouins et 6. 123 guille
mots de Troil touches par le fuel ont ete rejetes sur les cotes 
belges (HAELTERS et al. , 2003). La population de ces especes 
est toutefois tres importante et de ce fait le nombre correspon
dant a I % de Ia population biogeographique n'a pas ete atteint. 

3.2.5. L'importance de Ia Mer du Nord meridionale 
comme corridor de migration 

En perspecti ve plongeante, Ia Mer du Nord a Ia fo rme d ' un en
tonnoir qui debouche au sud dans le Pas de Calais. Pendant les 
migrations de et vers les aires d ' hivernage meridionales, les 
oiseaux de mer se concentrent temporairement dans cette zone 
relati vement petite. Ce phenomene entralne un taux de renou
vellement eleve de Ia population: chaque individu n' y est done 
present qu ' un bref moment. Les comptages par bateau ne no us 
permettent pas de nous faire une idee de ce taux de renouvelle
ment. Les comptages ne constituent que des enregistrements 
ponctuels du nombre total d ' individus presents dans les espa
ces marins de Ia Belgique, mais ne nous fournissent aucune in
dication sur le nombre total d 'oiseaux qui utili sent ces eaux sur 
une saison. Ces zones ont done en real ite une plus grande im
portance, pour un plus grand nombre de ces especes, que celle 
qu ' on leur attribue sur base des observations et des den sites. 
qu 'on en deduit. 
Pour une serie d 'especes, SEYS (2001 ; 2002) a procede a une 
estimation du pourcentage de Ia population biogeographique 
totale qui utili se Ia Mer du Nord meridionale pendant Ia migra
tion. Cette estimat ion est basee sur les nombres conn us dans Jes 
aires d ' hi vernage, Ia loca lisation des aires d ' hi vernage par rap
port aux aires de nidification et le nombre d ' oiseaux en migra
tion observes pendant les comptages depuis Ia te rre. Les do n
nees presentees par SEYS (200 I; 2002) sont des estimations qui 
concernent I' ensemble de la Mer du Nord meridionale. Elles 
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Tabel 6:. Schatting van het max imum percentage van de 
biogeografische populatie van een aanta l soorten dat gebruik maakt van 
de zuidelijke Noordzee als trekcorridor (SEYS, 200 I; 2002). 

Soort Maximum 
% 

Grote jager Stercorarius sku a < 100 

Dwergmeeuw Larus minuttts 40-100 

Grote stern Sterna sandvicensis 67 

Visdief Stema hinmdo 56 

Dwergstern Stema a/bifrons 44 

Kleine mantelmeeuw Larus fltscus 28 

Fuut Podiceps crista/us 10-20 

Z ilvenneeuw Larus argenta/us 5 

Grote mantelmeeuw Larus tnarinus 5 

Zwarte zee-eend Me/an ilia nigra 4-5 

3.2.6. De kwetsbaarheid van de soorten 

Onder meer voor de hierboven vermelde so01ten werd 
door C AMPHUYSEN et al. (1999) en C AMPHUYSEN ( 1998) 
de relatieve gevoeligheid voor verstoring en voor olie
verontreiniging onderzocht. Men definieerde een Traffic 
Disturbance Index (TDI), als maat voor de verstorings
gevoeligheid van een soort op zee, en een Oil Vulnerability 
Index (ovl) als maat voor de gevoeligheid voor olie
verontreiniging (hoe hoger, hoe gevoeliger). Bepaalde 
soorten zijn door hun levenswijze (vb. vooral zittend op 
het wateroppervlak) gevoeliger voor olieve(ontreiniging 
dan andere (tabel 7; SEYS, 2001 ). 
De zwarte zee-eend is zeer gevoelig voor verstoring door 
scheepvaart, terwijl de sternen en de grote jager 
Stercorarius skua slechts matig gevoelig, respectievelijk 
Iicht gevoelig zijn. Broedkolonies van sternen zijn echter 
zeer verstoringsgevoelig. Bovendien kan een belangrijke 
olieverontreiniging rond de broedkolonies (stranden en 
wateren in de onmiddellij ke nabijheid) nefaste gevolgen 
hebben voor het broedsucces. De kwetsbaarheid van de 

Tabel 7: Traffic Di sturbance Index (TDI) en Oi l Vulnerability Index 
(OVI) voor de niet Bijlage 1- soorten die in aanmerking kunnen komen 
voor aanwijzing van een SBZV (voor de vo lled igheid aangevuld met de 
relevante Bijlage 1-soorten) . 

Soort TDI OVI 

Zwarte zee-eend Me!attitta nigra 60 52 

Fuut Podiceps crista/us 43 45 

Dwergmeeuw Larus minutus 40 46 

Grote mantelmeeuw Larus marinus 37 52 

Grote stern Srem a sandvicensis 37 35 

Dwergstern Srema albifrons 36 35 

Kleine mantelmeeuw Larusfuscus 35 46 

Zi lvermeeuw Larus argenwtt ts 35 42 

Visdief Sterna ltirundo 35 35 

Grote jager Srercorarius sku a 26 48 

Tableau 6: Estimation du pourcentage max imum de Ia population 
biogeographique d' une serie d 'especes qui utili se Ia Mer du Nord meridio
nale pendant Ia migration (SEYS, 200 I; 2002). 

Espece Maximum 
% 

Grand Iabbe Stercorarius skua < 100 

Mouette pygmee Larus ;.•tinutus 40- 100 

Sterne caugek Stem a sandvicensis 67 

Sterne pierregarin Sterna hirwulo 56 

Sterne naine Stema albifrons 44 

Goeland brun Larus fi.tscus 28 

Grebe huppe Podiceps cristatus 10-20 

Goeland argente Larus argentatus 5 

Goeland marin Larus marintts 5 

Macreuse noire Me/anitta nigra 4-5 

donnent cependant une image de !'importance des espaces ma
rins de Ia Belgique com me corridor de migration pour une serie 
d' especes (tableau 6, complete des especes de I' Annexe I perti
nentes). 

3.2.6. La vulnerabilite des especes 

CAMPHUYSEN et al.(l999) et CAMPHUYSEN ( 1998) ont etudie 
Ia sensibilite d' une serie de ces especes aux perturbations eta Ia 
pollution par les hydrocarbures. Un Traffic Disturbance Index 
(TDI) a ete defini en tant qu 'etalon de Ia sensibilite aux pertur
bations d' une espece en mer, et un Oil Vulnerability Index (OVI) 

a ete defini en tant qu 'etalon de Ia sensibi lite a Ia pollution par 
les hydrocarbures (plus cet index est eleve, plus Ia sensibilite 
I' est aussi). De par leur mode de vie (p. ex. surtout l01·que les 
oiseaux sont au repos a Ia surface de I' eau), certaines especes 
sont plus sensibles a Ia pollution par les hydrocarbures que 
d'autres (tableau 7; SEYS , 2001). 
La macreuse noire est tres sensible aux perturbations provo
quees par Ia navigation, tandis que les sternes et le grand Iabbe 

Tableau 7: Traffic Disturbance Index (Toi) et Oil Vulnerability Index (OVJ) 
pour les especes non visees a I'Annexe I qui entrent en ligne de compte pour 
Ia designation d ' une zone de protec tion Speciale (pour etre tout a fait 
exhaustif, completees des especes de I' Annexe l pertinentes). 

Espece TOI OV I 

Macreuse noire Me/an ilia nigra 60 52 

Grebe huppe Podiceps crisratus 43 45 

Mouette pygmee Larus 1ninurus 40 46 

Goelandmarin Larus tnarinus 37 52 

Sterne caugek Stema sandvicensis 37 35 

Sterne nai ne Sterna albijimts 36 35 

Goelancl brun Lamsfl.tscus 35 46 

Goeland argente Larus argenta! us 35 42 

Sterne pierregarin Sterna !timndo 35 35 

Grand Iabbe Srercorarius skua 26 48 
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fuut en zee-eenden voor olieverontre iniging werd in j a
nuari en februari 2003 nog aangetoond tijdens het Tricolor
incident (HAELTERS et at. , 2003). Ook meeuwen, en vooral 
de grote mantelmeeuw, zijn gevoelig voor olie
verontreiniging. De dwergmeeuw Larus minutus is slechts 
Iicht gevoelig voor verstoring, en zou tijdens de migraties 
slechts weinig gevoelig zij n voor olieverontreiniging 
(snelle migratie, foeragerend zoals sternen). 
Yervuiling, andere dan deze veroorzaakt door olie, vormt 
voor alle so01ten een belangrijke bedre iging. Yooral zuiver 
piscivore vogels zijn, als toppredatoren, zeer gevoelig voor 
vervuiling met stoffen die zich opstapelen in de voedsel
keten, zoals gechloreerde koolwaterstoffen en zware meta
len. De grootschalige vergiftiging van de Noordzee met 
gechloreerde koolwaterstoffen (telodrin, aldrin, etc.) hal
verwege de jaren 1960 had vooral zijn impact op viseters. 
In Nederland en Duitsland zijn toen aile sternenpopulaties 
gedecimeerd (BRENNINKMEIJ ER & STIENEN, 1992; 
SUDBECK et al., 1998; STIENEN & BRENNINKMEIJER, 
1998). 
Bepaalde soorten meeuwen hebben geprofiteerd van 
visserijtechnieken waarbij een hoog percentage bijvangst 
en discarding25 voorkomt. Hun populaties zijn tijdens de 
laatste 50 jaar sterk gegroeid (SKOV et al., 1995; SVELLE et 
al., 1997; OSPAR COMMISSION, 2000; MCGLADE, 2002). 
De grote jager en de drie grote meeuwensoorten 
foerageren geregeld achter vissersschepen. Anderzijds kan 
visserij een ongunstig effect hebben op zeevogels. Door de 
grote afhankelijkheid van ondiepe zandbanken is vooral de 
zwarte zee-eend gevoelig voor een eventuele aantasting 
van deze voedselgebieden door bijvoorbeeld schelpdieren
visseri/6 of zand- en grindwinning. De fuut en de zwarte 
zee-eend zijn, omwille van hun manier van foerageren, het 
kwetsbaarst voor bijvangst in staand want27. 
EVERAERT et at. (2002) stelden vast dat visdieven weinig 
reactie vertonen ten opzichte van de draaiende windmolens 
te Zeebrugge. Dwergsternen komen tot broeden in de on
middellijk omgeving van deze windmolens (EVERAERT et 
al., 2001 ). EVERAERT et al. (2002) hebben wei een aantal 
aanvaringslachtoffers vastgesteld onder visdieven en 
dwergsternen. 

3.2.7. De andere soorten: internationale 
beschermingsstatus 

Als indicatie voor de andere criteria opgesomd in het be
sluit van 3. 1.8., kan de opname in een van de bijlage.n van 
internationale conventies gebruikt worden. In tabel 8 
wordt de beschermingsstatus onder de verschillende inter
nationale conventies weergegeven van de niet Bijlage I
soOiten die geregeld en in aantallen van 1% of meer van de 
biogeografische populatie voorkomen in Belgische 
mariene zeegebieden. In de initiele lijst van kwetsbare en 
bedre igde soorten opgesteld door OSPAR werden geen voor 
Belgische zeegebieden relevante so01ten opgenomen. 
Om volledig te zijn, werd deze tabel aangevuld met de in
ternationale beschermingsstatus van de reeds geselec
teerde Bij lage I-soorten, en de niet-opname in Bijlage II 
van de Yogelrichtlij n werd ook vermeld. Op de soorten 

Stercorarius skua n'y sont respectivement que moderement et 
legerement sensibles. Les colonies de nidification des sternes 
sont par contre tres sensibles aux perturbations. De plus, une 
pollution importante par les hydrocarbures au tour de ce.~. colo
nies (plages et eaux a proximite directe) peut avoir des conse
quences nefastes sur Ia reussite de Ia reproduction. La vulnera
bilite du grebe huppe et des macreuses a Ia pollution par les 
hydrocarbures a encore ete demontree en janvier et en fevrier 
2003 lors de !' incident du Tricolor (HAELTERS eta/., 2003). Les 
mouettes et surtout Je goeland marin sont sensibles a Ia pollu
tion par les hydrocarbures. La mouette pygmee Larus minutus 
n'est que legerement sensible aux perturbations, et pendant les 
migrations, ne serait que peu sensible a Ia pollution par les hy
drocarbures (migration rapide, s'alimente comme les sternes). 
La pollution, autre que celle par les hydrocarbures, represente 
une menace importante pour toutes les especes. Les oiseaux 
exclusivement piscivores surtout, en tant que grands preda
teurs, sont tres sensibles a Ia pollution par des substances qui 
s'accumulent dans Ia chaine alimentaire et notamment les hy
drocarbures chiOI·es et les metaux lourds. L' intoxication a 
grande echelle de Ia Mer du nord par des hydrocarbures chl01·es 
(telodrine, aldrine, etc.) au milieu des annees 1960 a surtout eu 
un impact sur les oiseaux piscivores. A cette epoque les popula
tions de sternes des Pays-Bas et d' Allemagne ont ete litterale
ment decimees (BRENNINKMEIJER & STIENEN, 1992; SUDBECK 
et al. , 1998; STIENEN & BRENNINKMEIJER, 1998). 
Certaines especes de mouettes ont profite des techniques de 
peche et surtout d ' un pourcentage e leve de prises accessoires et 
de dechets (discardingj25• Au cours des 50 dernieres annees, 
leurs populations ont fortement augmente (SKOV et al., 1995; 
SVELLE et al. , 1997; OSPAR COMMISSION, 2000; MCGLADE, 
2002). Legrand Iabbe et les especes de goelands se nourrissent 
regulierement derriere les navires de peche. Par contre, Ia pe
che peut aussi a voir un effet defavorable sur les oiseaux de mer. 
Du fait de sa dependance e levee vis-a-vis des banes de sable 
peu profonds, Ia macreuse noire surtout est sensible a une even
tue lle alteration de ses zones d' alimentation, par exemple, par 
Ia peche aux mollusques26 ou !'extraction de sable et de gra
vier. En raison de leur mode d ' alimentation, le grebe huppe et 
Ia macreuse noire sont les especes les plus sensibles aux prises 
accessoires dans les filets maillants droits27. 
EVERAERT et al. (2002) ont cons tate que les sternes pie rregarin 
reagissent peu aux eoliennes qui tournent a Zeebrugge. Les 
sternes naines viennent se.reproduire dans les environs imme
diats des eol.iennes (EYERAERT et al., 200 l). EVERAERT et al. 
(2002) ont toutefois denombre un certain nombre de victimes 
par collision panni les sternes pierregarin et les sternes naines. 

3.2.7. Les autres especes: statut de pt·otection 
international 

Pour evaluer les autres criteres enumeres dans Ia conclusion du 
point 3. 1.8., on peut aussi verifier Ia presence des especes dans 
une des annexes des conventions inte rnationales. Le tableau 8 
reprend le statut de protection, en vertu des differentes conven
tions internationales, des especes non visees a I' Annexe I qui 
sont regulierement presentes dans les espaces marins de Ia Bel
gique en nombres equi valent a l % ou plus de leur population 
biogeographique. Sur Ia liste initiale des especes vulnerables et 
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vermeld in Bijlage II van de Yogelrichtlijn mag immers, 
vanwege hun populatieniveau, in de Europese Unie val
gens de bepalingen van de nation ale jachtwetgeving van de 
Lidstaten, gejaagd worden. Bijgevolg is een "niet opname 
in Bijlage IF' reeds een beschermingsstatus, die werd 
vermeld in tabel 8, zonder rekening te houden met de na
tionale bepalingen vermeld in de Yogelrichtlijn: een soort 
"niet in bijlage II " mag nergens in de Europese Unie 
bejaagd worden. 
De waarneming van meer dan 1% van de biogeografische 
populatie van de zilvermeeuw berust op een telling vanaf 

Tabel 8: lnternationale 

menacees etablie par Ia Convention OSPAR, on ne retrouve 
aucune espece pertinente pour les espaces marins de Ia Belgique. 
Pour etre complet on a ajoute dans ce tableau le statut interna
tional de protection des especes deja selectionnees de 1' Annexe 
I et on y a mentionne Ia non-reprise d ' une espece dans I' An
nexe II de Ia Directive Oiseaux. En effet, les especes de I' An
nexe II peuvent etre chassees suivant Ies dispositions nationa
les des Etats membres reglementant Ia chasse en fonction du 
niveau atteint par leur population . Par consequent le fait de ne 
pas etre reprise dans I' Annexe II constitue dej a un statut de pro
tection eta ete repri s au tableau 8 sans tenir compte des di spo-

beschermingsstatus van niet Soort EC Vogelrichtlijn Bern Verdrag Bonn Verdrag AEWA 

Bijlage 1-soorten waarvoor het 
Fuut I %-criterium geldt in Belgische 

zeegebieden (ter informatie Podiceps cristatus 

aangevuld met de niet-opname in Zwart e zee-eend 

Bijlage II van de Vogelrichtlijn , Melanitta nigra 

en met de reeds gese lecteerde Grote ste rn 
soorten van Bijlage I van de Sterna sandvicensis 
Vogelrichtlijn). 

Visdief 
Sterna hirundo 

Dwergstern 
Sterna albifrons 

Dwergmeeuw 
Larus 111inutus 

Kleine mantelmeeuw 
Larus fu se us 

Z il vermeeuw 
Larus argentatus 

Grote mante lmeeuw 
Larus 111arinus 

Grote jager 
Stercorarius skua 

Espece Directive Oiseaux Convention 
CE de Berne 

Grebe huppe pas dans I' Annexe Annexe III: 
Podiceps cristatus II 

Macreuse no ire Annexe III 
Me/anitta nigra 

Sterne caugek Annexe I Annexe II 
Sterna sandvicensis 

Sterne pierregarin 
Sterna hirundo 

Annexe l Annexe II 

Sterne naine Annexe I Annexe ll 
Sterna albifrons 

Mouette pygmee pas dans I' Annexe Annexe II 
Larus mimaus II 

Goeland brun 
Larus f use us 

Goeland argente 
Larus argenta/us 

Goeland marin 
Larus marin us 

Grand Iabbe pas dans I" Annexe Annexe Ill 
Stercorarius skua II 

niet in Bij lage II 

Bijlage I 

Bijlage l 

Bijlage I 

niet in Bij lage II 

ni et in Bijlage II 

Convention 
de Bonn 

Annexe II 

Annexe II 

Annexe II 

Bij lage Ill 

Bijlage Ill 

Bijlage II 

Bij lage II 

Bij lage II 

Bij lage II 

Bij lage !II 

AEWA 

B, 2a 

B, 2a 

c 1: 

A, 3b 

B, 2a 

Bijlage II B, 2a 

Bijlage II C, I 

Bijlage II A, 3b 

Tableau 8 : Statut International de 
protecti on des especes non visees 
a I' Annexe.I pour lesquelles le 
critere de I% est rencontre clans 
Ies espaces marins de Ia Belg ique. 
Pour in fo rmati on on a repris dans 
ce tableau Ies especes de 
I' Annexe I de Ia Directi ve 
O iseaux deja se lccti onnees et on y 
a mentionne Ia non-reprise cl' une 
espece a I' Annexe ll de cette 
directi ve. 
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het land (SPANOGHE & DEVOS, 2002; 0FFRINGA et al., 
1996). Bij zeetellingen werd nooit meer dan 0,4% van de 
biogeografische populatie van deze soort waargenomen 
(SEYS, 2001). In 2003 broedden te Zeebrugge 1.358 
koppels zilvermeeuwen (gegevens Instituut voor 
Natuurbehoud) . 
De zuidelijke Noordzee is zeer belangrijk als trekgebied 
voor de kleine mantelmeeuw. De soort is vrijwel afwezig 
aan de Belgische kust van december tot februari , hoewel 
exceptioneel eens een grote groep waargenomen wordt 
(OFFRINGA et al., 1996). Sinds 1991 komt de kleine 
mantelmeeuw tot broeden in de Zeebrugse voorhaven. In 
2002 broedden er 3.404 koppels, een aanzienlijk deel van 
de totale populatie (gegevens Instituut vo0 · Natuur
behoud). De zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw zijn 
de laatste jaren ook in het binnenland algemener 
geworden. 
Grote mantelmeeuwen zijn vooral algemeen in de 
zuidelijke Noordzee van de late zomer tot de vroege lente. 
De dieren komen dan zeer verspreid voor in Belgische 
zeegebieden, vaak in grote groepen achter vissersschepen 
(0FFRlNGA et al., 1996). 
De zilvermeeuw, de kleine mantelmeeuw en de grote 
mantelmeeuw zijn so01·ten die gedurende de 20° eeuw in 
aantal toegenomen zijn door een betere bescherming sinds 
1920, een toename van kleine vissen, en vooral door een 
grotere beschikbaarheid van voedsel door bepaalcle 
visserij-activiteiten (SKOV et al. , 1995; SVELLE et al., 
1997; MCGLADE, 2002; OSPAR COMMISSION, 2000). 
Gezien de gunstige populatiestatus van cleze clrie soorten 
grote Larus-meeuwen, het ontbreken van internationale, 
wettelijk bindencle fora die deze soorten strikt beschermen, 
en het feit clat hun verspreiclingspatroon op zee sterk worclt 
be"invloecl door antropogene activiteiten, is het niet oppor
tuun dat ze in aanmerking genomen worden voor het aan
wijzen van mariene SBZVs. 
Vier soorten uit tabel 8, niet opgenomen in Bijlage I van de 
Vogelrichtlijn , genieten een zekere bescherming onder in
ternationale verdragen en overeenkomsten: de fuut, de 
zwarte zee-eend, de clwergmeeuw en de grote jager. Van
claar clat voor cleze soorten vercler onclerzocht wordt of er in 
Belgische zeegebieclen SBZVs voor aangewezen kunnen 
worden. 

Fuut Podiceps cristatus 

De biogeografi sche populatie van de fuut is recent toege
nomen ; de I % waarcle worclt nu slechts bere ikt bij 4.800 
dieren (DELANEY & SCOTT, 2002), terwijl clit vroeger 
reeds bij 1.500 clieren het geval was (ROSE & SCOTT, 
1997). De aantall en futen in Belgi sche zeegebieden zijn in 
cleze peri ode evenreclig gestegen, zoclat er nog steeds meer 
clan 1% van de biogeografische populatie voorkomt. 
Het aantal futen in Belgische zeegebieclen vertoont sterke 
variaties van jaar totjaar. Dit is onder meer afhankelijk van 
weersomstandigheclen. Tijdens zeer strenge winter
peri odes worden vee! futen die zich op zoete wateren be
vinclen, gedwongen om op zee te plei steren. Futen zijn vo
gels die hun voedsel (vooral vi s) zoeken al duikencl. Ze zijn 
afhankelijk van re latief ondiep water. De kuststrook tussen 

sitions nationales mentionnees dans Ia Directive: il signifie que 
l' espece en question ne peut et.re chassee nulle part dans 
!' Union Europeenne. 
L' observation du depassement clu critere de l % de Ia popula
tion biogeographique pour le goeland argente repose sur un 
comptage terrestre (SPANOGHE & DEVOS, 2002; 0FFRINGA et 
al., 1996). Dans les comptages en mer, il n 'a jamais ete observe 
plus de 0,4% de Ia population biogeographique de cette espece 
(SEYS, 2001 ). En 2003 , 1.358 couples de goelands argentes se 
sont reproduits a Zeebrugge (donnees de l'Instituut voor 
N atuurbehoud). 
La Mer du Nord meridionale est tres importante en tant que 
zone de relais pour le goeland brun dans son aire de migration. 
Cette espece est relativement absente de Ia cote beige de de
cembre a fevrier, bien qu'une fois on en ait observe exception
nellement un grand groupe (OFFRINGA et at. , 1996). Depuis 
1991 Ie goeland brun vient nidifier dans I' avant-port de Zee
brugge. En 2002, 3 404 couples s'y sont reproduits, ce qui re
presente une part importante de Ia population totale (donnees 
de l' Instituut voor Natuurbehoud) . Ces dernieres annees, le 
goeland argente et le goeland brun sont egalement devenus plus 
communs a l'interieur des terres. 
Les goelands marins sont surtout communs dans Ia Mer du 
Nord meridionale de Ia fin de I' ete au debut clu printemps. Les 
oiseaux sont alors tres largement reparti s clans les espaces ma
rins de Ia Belgique, sou vent en grands groupes derriere les na
vires de peche (OFFRINGA et al., 1996). 
Le nombre de goelands argentes, de goelands bruns et de goe
lands marins a augmente au cours du 20° siecle du fait de 
!'amelioration clu statut de protection de ces especes clepuis 
1920, del' augmentation de Ia quantite de petits poissons et sur
tout clu fait d ' une plus grande disponibilite alimentaire en rai
son de certaines activites de peche (SKOV et al., 1995 ; SVELLE 
et al. , 1997; MCGLADE, 2002; 0SPAR COMMISSION, 2000). 
Etant donne le statut favorable de Ia population de ces trois es
peces de Larus, I' absence d' instruments internationaux legale
ment contraignants qui protegent de maniere tres rigoureuse 
ces especes , et clu fait de leur patron de repartition en mer, qui 
est fortement influence par les activites anthropogenes, il n'est 
pas opportun que ces especes soient prises en compte pour Ia 
designation de zones de protection speciale en mer. 
Quatre especes du tableau 8, non reprises a I' Annexe I de Ia 
Directive Oiseaux, beneficient d'un certain statut de protection 
par le biais de conventions internationales: le grebe huppe, Ia 
macreuse noire, Ia mouette pygmee et le grand Iabbe. Pour 
cette rai son , on a examines ' il est indique de designer des zones 
de protection speciale pour proteger ces especes dans les espa
ces marins de Ia Belgique. 

Le grebe huppe Podiceps cristatus 

La population biogeographique clu grebe huppe a recemment 
augmente; clesormais, Ia valeur de' L% n 'est atte inte qu ' a partir 
de 4 .800 spec imens (DELANEY & SCOTT, 2002), tandis que 
precec!emment, 1.500 inclividus suffi sa ient pour rencontrer ce 
critere (ROSE & ScoTT, 1997). Durant cette pe ri oc!e, le nombre 
de grebes huppes a toutefoi s augmente dans les memes propor
tions clans les espaces marins de Ia Belgique, de sorte qu ' on y 
trouve encore toujours plus del % de Ia population biogeogra
phique. 
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De Panne en Terschelling werd door BirdLife (SKOV et al. , 
1995) aangedu id als van internationaal belang voor deze 
soort. 

Zwarte zee-eend Melanitta nigra 

Het voorkomen van zwarte zee-eenden aan onze kust is 
reeds lang gekend (QUINET, 1897; BULTEEL & 
V AN DERVLOET, 1969; KUIJ KEN , 1972 ; VAN STEEN, 1978; 
in VAN W AEYEN BERGE et al. , 2001 a). Het is een soort die 
in groepen van soms dui zenden individuen voorkomt, en 
die specifiek is voor de habitat van de ondiepe zandban
ken. Het gebied van de Voordelta en de Belgische kust 
wordt door BirdLife beschouwd als van internationaal -l:>e
lang voor de zwarte zee-eend (SKOV et al. , 1995). SEYS 
(2001 ) identificeert in Belgische mari ene wateren drie ge
bieden met groter belang: het gebied rond de Trapegeer en 
de Broersbank, het gebied rond de Stroombank, en de 
Nieuwpoortbank. In het gebied van de Broersbank en de 
Trapegeer zijn omwille van de ondiepte geen scheeps
tellingen mogelijk. 
Ondanks de hoge concentrati e van deze soort voor onze 
kust, benaderen de maxi male aantall en slechts ze lden I % 
van de biogeografische populatie, zoa ls voorgeste ld door 
DELANEY & SCOTT (2002). Andere auteurs beschouwen 
echter de zwarte zee-eenden die in West-Europa overwin
teren (400.000 dieren) als een aparte populatie, waardoor 
de 1% reeds bij 4.000 dieren zou bere ikt worden 
(CAM PH UYSEN & LEOPOLD, 1994; SEYS et al., 1999). 
Deze interpretatie hebben we hier niet gevolgd. In de jaren 
1990 werden verschillende malen aantallen van meer dan 
10.000 zwarte zee-eenden waargenomen tijdens oncler
zoek vanaf hetland , en bij vli egtuigtellingen (SEYS, 2001 ; 
VAN W AEYENBERGE, 2001 a; gegevens LN) . In 1994 wer
den 15.475 zwarte zee-eenden gete ld , wat l ,2% was van de 
toenmalige beste schatting van de biogeografische popula
tie (volgens DUR INCK et al., 1994). Dit aantal betekent met 
de huidige populatieschattingen 1 ,0% van de 
biogeografische populati e (DELANEY & SCOTT, 2002). 
De zwarte zee-eend is zeer athankelijk van de aanwezig
he icl van ondiep water, een fijn sediment en een grote 
clichtheicl aan prooiorgani smen (vb. de halfgeknotte 
strandschelp Spisula subtruncata) . De westelijke kust
banken vormen claarcloor een icleale habitat. Het is moge
lij k clat het gebiecl een belangrij ke stepping stone vormt 
voor grotere aantall en zee-eenden die meer naar het zu iden 
overwinteren. 

Dwergmeeuw Larus minutus 

Vooral van maar t tot april en van september tot november 
vormt de zu idelij ke Noordzee een belangrij k trekgebied 
voor de dwergmeeuw. Een zeer groot percentage van de 
populatie migreert dan door het Nauw van Calais. Slechts 
een gering dee] van de dieren zou effectief in de Noorclzee 
overwin teren (SKOV et al. , 1995). Ook aan de Belgische 
kust worden relatief weinig clwergmeeuwen waargenomen 
tij clens de wintermaanden (S EYS, 200 1). Toch were! in de
cember een gemidcle lcle clensiteit vastgesteld van 0,39 vo
gels per km2, wat overeenko mt met zo ' n 1.370 vogels in 

Le nombre de grebes huppes clans les espaces marins de Ia Bel
gique varie fortement cl ' une annee a !' autre. Ces variations de
pendent, entre autres, des conditions c limatiques. Pendant les 
hi vers tres rigoureux, de nombreux grebes huppes sont obliges 
de quitter les eaux douces pour s ' installer en mer. Les grebes 
huppes sont des oiseaux qui recherchent leur nourriture (sur
tout des poissons) sous l' eau en plongeant. li s, 9nt done besoin 
d ' eaux re lati vement peu profondes. La bande cotiere entre La 
Panne et Terschelling a ete oesignee par BirdLife (SKOV et al. , 
1995) comme cl ' importance internationale pour cette espece. 

La macreuse noire Melanitta nigra 

La presence des macreuses noires devant nos cotes est connue 
depuis longtemps (QUINET, 1897 ; BULTEEL & V ANDERVLOET, 
1969; KUIJ KEN, 1972; VAN STEEN, 1978; dans VAN 
W AEYENBERGE et al. , 200l a). Cette espece se rencontre par
fo is en groupe de plusieurs milliers d ' individus et elle est speci
fiquement liee a !'habitat des banes de sable peu profonds. La 
zone du Voordelta (Pays-bas) et Ia cote beige ont ete des ignees 
par BirdLife (SKOV et al. , 1995) comme etant d ' importance in
ternationale pour Ia macreuse noire (SKOV et al. , 1985). SEYS 
(200 1) a iclentifie trois zones d ' importance dans les espaces 
marins de Ia Belgique : La zone autour du Trapegeer et du 
Broersbank, Ia zone autour du Stroombank, et le Nieuwpoort
bank. La fa ible profondeur de Ia zone du Broersbank et du 
Trapegeer ne permet pas d ' y acceder par bateau afi n d ' effec
tuer des comptages. 
Malgre Ia concentration elevee de cette espece a hauteur de 
notre cote, les nombres maximums n'atte ignent que rarement 
1% de Ia population biogeographique, te l qu ' etablie par 
DELANEY & SCOTT (2002). D 'autres auteurs considerent toute
fo is les macreuses noires qui hivernent en Europe de !' Ouest 
(400.000 individus) comme une population distincte, ce qui si
gnifierait que le 1% est atteint avec seulement 4.000 individus 
(CAMPHUYSEN & L EOPOLD, 1994; SEYS et al. , 1999). Dans 
cette etude, nous ne nous sommes pas rallies a cette 
interpretation. Dans les annees 1990 on a observe a plusieurs 
reprises des nombres de plus de 10.000 macreuses noires lors 
des comptages terrestres et par avion (SEYS, 2001 ; VAN 
WAEYENBERGE, 2001 a; donnees IN) . En 1994, 15 .475 macreu
ses noires ont ete denombrees, ce qui representait a 1' epoque 
1,2% de Ia meilleure es t ~mation de Ia population 
biogeographique (d ' apres D URINCK et al. , 1994). Par rapport 
aux estimations actuelles de Ia population, ce nombre repre
sente encore 1 ,0% de Ia population biogeographique 
(DELANEY & SCOTT, 2002). 
La presence de Ia macreuse noire est fortement liee a Ia pre
sence d 'eaux peu profondes, de sediments fins et d' une densite 
elevee d ' organismes dont cet oiseau se nourrit (p. ex. le bi
valve, Spisula subtruncata) . Les banes cotiers occidentaux lui 
offrent des lors un habitat ideal. II est possible que Ia zone 
fo rme aussi une zone relais importante p'our des nombres plus 
eleves de mac reuses qui hivernent plus au sud. 

La mouette pygmee Larus minutus 

De mars a avril et de septembre a novembre surtout, Ia Mer clu 
Nord meridionale fa it office de zone de migration importante 
pour Ia mouette pygmee. Un pourcentage tres e leve de Ia popu-
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Belgische mari ene wateren (meer dan 1% van de 
biogeografische populati e) . Door BirdLife International 
(SKOV et al. , 1995) wordt de noord-Franse tot Deense kust 
als van internationaal belang beschouwd voor de soort. 

Grote jager Stercorarius skua 

Rond de noordelij ke Noordzee broedt een groot deel van 
de totale populatie van de grote j ager. In de wintermaanden 
verlaten de meeste grote jagers het Noordzeegebied. Ze 
worden in de zuidelijke Noord zee vooral in de late zomer 
en herfs t (trek) aangetroffe n. Enkel in het zuidwesten blij
ven nog enkele honderden exemplaren overwinteren. Tij
dens de naj aarstrek kunnen relatief belangrij lct!' aantallen 
van de grote jager aangetroffen worden in een zeer ruim 
gebied rond de meer offshore gelegen zandbanken (SEYS 
et al. , 1999). Grote j agers komen soli tair voor, en worden 
soms foeragerend achter vi ssersschepen waargenomen, of 
kleptoparas iterend op andere zeevogels. 

3.2.8. Besluit m.b.t. de selectie van soorten 

In eerste instantie werd nagegaan welke soorten uit Bijlage 
I in voldoende aantallen voorkomen in de Belgische zeege
bieden. Dat zijn de grote stern , de visdief en de dwergstern . 
Yoor deze soorten client onderzocht te worden of het op
portuun is dat SBZYs aangewezen worden in de Belgische 
zeegebieden. 
Verder werd van de andere, trekkende soorten die er voor
komen in aanta llen van 1% of meer van de biogeografische 
populatie, nagegaan of ze in andere· fora clan de Vogel
richtlijn een beschermingsstatus hadclen. Na cleze selectie 
werclen volgende vier andere soorten weerhouden als soor
ten waarvoor men client te onclerzoeken of in Belgische 
zeegebieden de meest geschikte gebieden aangewezen 
kunnen worden voor hun bescherming: de fuut, de zwarte 
zee-eend , de dwergmeeuw en de grote jager. 
De omvang van de biogeografische populaties van de be
trokken soorten is slechts met beperkte nauwkeuringheicl 
gekencl, en vertoont min of meer grote natuurlij ke fluctua
ties. Het is bijgevolg evident clat deze selectie gebonclen is 
aan de huiclige stand van de wetenschappelijke ken nis. 
Toekomstige observaties zullen ons leren of eventueel 
meer so01ten in aanmerking zouclen moeten ko men voor 
de aanwij zing van SBZYs, en of voor andere soorten cleze 
speciale bescherming overbodig geworclen is. 

lation migre en passant par le Pas de Calais. Seule une petite 
partie des individus hiverneraient reellement dans Ia Mer du 
Nord (SKOV et a/. ,1995). Et il est vrai qu ' on observe relative
ment peu de mouettes pygmees a Ia cote beige pendant Tes mois 
d ' hiver (SEYS, 200 1). En decembre pollltant, on cons tate en
core une clensite moyenne de 0,39 oiseau par km2, ce qui cor
respond a environ 1.370 oiseaux clans Les eaux marines belges 
(plus que 1% de Ia population biogeographique). La cote du 
Nord de Ia France au Danemark a ete designee par BirdLife 
(SKOY et al. , 1995) comme etant cl ' importance internationale 
pour cette espece. 

Le grand Iabbe Stercorarius skua 

Une grande partie de Ia population totale du grand Iabbe se re
produi t dans Ia partie septentrionale de Ia Mer du Nord . Pen
dant les mois d ' hiver, Ia maj orite des grands !abbes quittent Ia 
region de Ia Mer du Nord . Yers Ia fin de I' ete et en automne 
(migration), on en rencontre encore surtout dans Ia Mer clu 
Nord meridionale. Seules quelques centaines d' individus hi 
vernen t au sud-ouest. Pendant Ia migration d 'automne, des 
nombres re lativement importants de grands !abbes peuvent etre 
observes clans une tres vaste zone autour des banes de sable 
situes plus au large (SEYS et al. , 1999). Les grands !abbes sont 
des oiseaux solitaires et se nourrissent parfo is derriere les navi
res de peche, ou sont klepto-paras ites d 'autres oiseaux de mer. 

3.2.8. Conclusion sur Ia selection des especes 

En premier lieu on a examine quelles sont les especes de I' An
nexe I de Ia Directive Oiseaux qui se rencontrent en nombres 
suffisa nts dans les espaces marins de Ia Belgique. Ce sont Ia 
sterne caugek, Ia sterne pierregarin et Ia sterne naine. C' est 
pour ces especes qu ' il faut verifiers' il est opportun de des igner 
des zones de protection speciale dans les espaces marins de Ia 
Belgique. 
Ensuite on a examine si les autres especes migratrices (non vi
sees a I' annexe I) presentes en nombres constituant l % ou plus 
de Ia population biogeographique beneficiaient cl ' un statut de 
protection dans d'autres instruments que Ia Directive Oi seaux. 
Cette selection a abouti a quatre especes supplementai res pour 
Ia conservation desquelles il faut examiner s'i l est poss ible de 
classer, dans les espaces marins de Ia Belgique, les terri toires 
les plus appropries . II s ' agit du grebe huppe, de Ia macreuse 
noire, de Ia mouette pygmee et du grand Iabbe. 
L' importance des populations biogeographiques des especes 
concernees n'est connue qu 'avec une prec ision limitee et pre
sente des fluctuations naturelles plus ou moins importantes. II 
est par consequent evident que cette selection est liee a I' etat 
actuel de nos connaissances sc ienti fiques. Les observations fu
tures nous apprendront si de~ especes supplementaires 
devraient eventuellement entrer en li gne de compte pour Ia 
des ignation des zones de protection spec iale ou si pour d ' autres 
especes cette protection speciale serait devenue inutile. 



4. De selectie van gebieden 

4.1. Criteria voor de selectie van gebieden 

4.1.1. De verschillende bronnen voor de criteria 

De criteria in de Yogelrichtlijn zijn te ruim om te leiden tot 
een eenduidige selectie en afbakening van gebieden voor 
de aanwijzing als SBZV. Men kan bijkomende criteria ont
wik.kelen, of ze overnemen uit internationale verdragen of 
uit publicaties van NGO's (niet gouvernementele organisa
ties) en !GO's (intergouvernementele organisaties). Moge
lijke bronnen zijn het Ramsar Yerdrag, het OSPAR Verdrag, 
publicaties van BirdLife International (SKOY et al, 1995) 
en het JNCC28 rapport van JOHNSTON et al. (200 I), waarin 
men dezelfde problematiek onderzocht heeft. 

4.1.2. Selectiecriteria in de Vogelrichtlijn · 

Globaal gezien moeten volgens de Yogelrichtlijn het aan
tal, de varieteit en de omvang van de aan de maatregelen 
van de richtlijn onderworpen leefgebieden volstaan om de 
in het wild levende vogels in de Europese Unie op een ni
veau te houden of te brengen dat onder meer beantwoordt 
aan de ecologische eisen. 
Artikel 3 van de richtlijn stelt dat Lidstaten maatregelen 
moeten nemen om een voldoende gevarieerdheid van leef
gebieden en een voldoende omvang ervan te beschermen, 
in stand te houden of te herstellen. Daartoe moet men 
beschermingszones instellen, en er een onderhoud en een 
ruimtelijke ordening toepassen overeenkomstig de ecolo
gische eisen van de leefgebieden. Vernietigde biotopen 
moet men herste llen en weer aanleggen. De gebieden, 
meest geschikt voor de instandhouding van de Bijlage I
soOiten, moeten als speciale beschermingszones aangewe
zen worden (arti kel 4, lid 1). 
Artikel 4, lid 2 stelt dat gelij kaardige maatregelen moeten 
genomen worden voor geregeld voorkomende trekvogels 
(niet vermeld in Bijlage 1), ten aanzien van hun broed-, rui
en overwinteringsgebieden, en de rustplaatsen in hun trek
zones. Verder stelt dit artikel clat aanclacht moet uitgaan 
naar watergebieclen, en in het bijzonder watergebieclen van 
internationale betekenis . 
Een gebied waar een bepaalcle soort met een aanzienlijke 
lagere densiteit voorkomt clan in de omgeving, kan niet 
beschouwcl worden als een voor de bescherming van cleze 

I I 

4. La selection des zones 

4.1. Criteres de selection des zones 

4.1.1. Les differentes sources de criteres utilisees 

Les criteres de Ia Directive Oiseaux sont trop impn!cis pour 
permettre une selection et une delimitation univoques des zo
nes susceptibles cl 'etre designees comme zones de protection 
Speciale. Des criteres supplementaires peuvent etre elabores ou 
repris de certaines conventions internationales ou de publica
tions d 'organisations non gouvernementales (ONG) et d 'organi
sations intergouvernementales (OIG). Parmi les sources possi
bles, on dispose de Ia Convention de Ramsar, de Ia Convention 
OSPAR, des publications de BirdLife International (SKOV et al, 
1995) et du rapport du JNCC28 de JOHNSTON et al. (200 l ) qui 
sont consacres a Ia meme problematique. 

4.1.2. Criteres de selection de Ia Directive Oiseaux 

Conformement a Ia Directive Oiseaux, le nombre, Ia variete et 
I' amp leur des habitats soumis aux mesures de protection de Ia 
directi ve cloivent permettre d ' assurer le maintien ou le retablis
sement des populations d 'oiseaux sauvages de !'Union euro
peenne a un niveau qui cmTesponde notamment aux exigences 
ecologiques. 
L'article 3 de Ia directive stipule que les Etats Membres doivent 
prendre toutes les mesures necessaire pour preserver, maintenir 
ou retablir une diversite et une superfic ie suffisantes d ' habitats. 
Pour cela, il convient de creer des zones de protection et de 
prevoir un entretien et un amenagement conformes aux impera
tifs ecologiques des habitats. Les biotopes detruits cloivent etre 
retablis et restaures . Les zones les plus appropriees pour Ia con
servation des especes reprises a I' Annexe I cloivent etre clas
sees en zones de protection speciale (article 4, paragraphe 1 ). 
L'article 4, paragraphe 2 stipule que, pour les especes migratri
ces (non visees a l' Annexe I) dont Ia venue est reguliere, des 
mesures similaires cloivent etre prises clans leurs aires de nidifi
cation, de mue et d ' hivernage ainsi que dims les zones de relais 
de leur aire de migration. Cet artic le stipule aussi qu ' une im
portance particuliere cloit etre accorclee a Ia protection des zo
nes humicles et tout particulierement aux zones humicles d ' im
portance internationale. 
Une zone clans laque lle une espece cleterminee est presente a 
une densite considerablement moindre que dans les zones envi
ronnantes ne peut pas etre consicleree com me une des zones les 
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soort meest geschikt gebied. Het kan bijgevolg niet in aan
merking komen om voor deze soort als SBZV aangewezen 
te worden. Het is evenmin mogelijk een selectie te maken 
van de meest geschikte gebieden voor soorten die zich uni
form verspreiden over het geheel van het geografisch 
zeegebied. Het geconcentreerd voorkomen van een gese
lecteerde soort in bepaalde gebieden kan dus beschouwd 
worden als een belangrijk criterium voor het selecteren van 
gebieden. Niet a ile gebieden waar een soort geconcen
treerd voorkomt, moeten aangewezen worden, enkel de 
meest geschikte. 
Het criterium broedgebied is niet toepasbaar op de bij wet 
gedefinieerde Belgische zeegebieden29, daar deze beperkt 
zijn tot de gebieden beneden de laagwaterlijn. · e zeege
bieden kunnen enkel aanzien worden als een eventuele uit
breiding van een broedgebied, in het geval dat een vogel
soort dit zeegebied gebruikt om te foerageren tijdens het 
broedseizoen. 
Uit een aantal rechtzaken van de Commissie tegen Lidsta
ten, blijkt duidelijk dat men zich bij de selectie van gebie
den voor het afbakenen van SBZYs enkel mag baseren op 
ornitholog ische overwegingen30 (zie ook BOEDEKER & 
YON NORDHEIM, 2002): 

• Spanje had een aantal activiteiten toegelaten in een ge
bied dat kwalificeerde als SBZY (Marismas de Santona, 
Case C-355/90, 2.8.1993). De uitspraken in deze zaak 
waren de volgende: 

- Men moet de selectie van SBZYs eerst en vooral baseren 
op ecologische overwegingen; 

- Men moet een gebied reeds beschermen v66r het for
meel als SBZV aangeduid werd; 

- De classificatie van de site als SBZV moet orn itho
logische criteria respecteren. 

• Het Verenigd Koninkrijk had een estuarium met 
moerasgebieclen als SBZY aangecluicl, maar een klein 
dee! uitgesloten om een havenuitbreiding mogelijk te 
maken. De uitspraken in deze zaak (Lappe! Bank; Case 
C-44/95, 11.7.1996) waren de volgende: 

- Men mag geen rekening houclen met socio-economi
sche of publieke belangen bij de selectie van een SBZY, 
of bij het vastleggen van de grenzen ervan; 

- Met kan later, bij het aanvragen van afwijkingen, reke
ning houclen met socio-economische of publieke belan
gen. 

• Minder clan de helft van de IBA's (Important Bird Areas, 
BirciLife International) were! in Nederland aangeduid 
als SBZV, met het argument clat de andere gebieclen be
schermd waren door andere maatregelen (Case C-3/96, 
19.5.1998). De uitspraken in cleze zaak wm·en devol
gencle: 

- Ai le meest geschikte gebieclen die mits het toepassen 
van ornithologische criteria in aanmerking komen voor 
aancluicling als SBZY, moeten zo aangecluicl worden; 

- De inventari s van de IBA's (B irciLife International) be
vat wetenschappelijke argumenten, en he t gerecht ge
bruikt cleze als referentie bij gebrek aan andere re feren
ties . 

plus appropriees pour Ia protection de cette espece. Une zone 
de ce type ne peut clone pas entrer en ligne de compte pour etre 
designee com me zone de protection speciale. II n' est de Ia 
meme maniere pas possible cl ' etablir une selection des zones 
les plus appropriees pour les especes repmties de maniere uni
forme sur l'ensemble clu territoire marin . La concentration 
cl ' une espece selectionnee dans certaines zones precises peut 
clone etre consicleree comme un critere important de selection 
des zones. Toutes les zones clans lesquelles une espece est con
centree ne cloivent pas etre designees, mais bien uniquement Ia 
plus appropriee. 
Le critere cl ' aire de nidijlcation n'est pas applicable aux espa
ces marins de Ia Belgique clefinis clans Ia loi29 parce que ceux-ci 
sont limites aux zones situees en clessous de Ia laisse de basse 
mer. Les espaces marins ne peuvent etre consicle res com me une 
eventuelle extension d ' une aire de nidification que dans le cas 
oi:1 une espece d' oiseau utiliserait cet espace marin pour s'ali
menter pendant Ia saison ou e lle niche. 
II ressort clairement d ' une serie de recours en justice de Ia 
Commission contre des Etats Membres qu 'en matiere de selec
tion de territoires en vue de Ia delimitation de zones de protec
tion speciale on ne peut se baser que sur des considerations 
ornithologiques30 exclusivement (voir aussi BOEDEKER & VON 
NORDHEIM, 2002): 

• L' Espagne avait autorise une serie d ' activites dans une zone 
qui se qualifiait pour etre classee en zone de protection Spe
ciale (Marismas de Santona, Case C-355/90, 2.8.1993). 
Dans cette affaire, le jugement a ete Ie suivant: 

- La selection des zones de protection speciale doit avant tout 
etre basee sur des considerations ecologiques ; 

- Une zone clestinee a etre classee en zone de protection Spe
ciale doit etre protegee avant meme d ' etre formellement de
signee comme telle; 

- La c lassification d ' un site en zone de protection Speciale 
doit repondre a des criteres ornithologiques. 

• Le Royaume-Uni avait designe un estuaire et une zone hu
mide en tant que zones de protection speciale, mais en avait 
exclu une petite partie pour permettre une extension por
tuaire. Dans cette affaire, le jugement a ete le suivant (affaire 
Lappe! Bank; C-44/95, 11.7.1996): 

- clans Ia selection cl'une zone de protection Speciale ou Ia 
fixation de ses limites,) l ne peut pas etre tenu compte cl' inte
rets socio-economiques OU publics; 

- il peut etre tenu compte d ' interets socio-economiques ou 
publics ulterieurement dans le cadre d ' une demancle de de
rogation . 

• Moins de Ia moitie des IBA (Important Bird Areas, BirdLife 
International) des Pays-Bas a ete classee en zones de protec
tion speciale et ce en recourant a I' m·gument que les mitres 
zones etaient deja protegees pm· d'autres mesures (Affaire 
C-3/96, 19.5.1998). Dans cett~ affaire, le jugement a ete le 
suivant: 

- toutes les zones les plus appropriees qui entrent en ligne de 
compte pour un classement en zone de protection speciale 
suite a !' application de criteres ornithologiques doivent etre 
des ignees comme telle ; 

- l' inventaire des IBA (B irdLife International) comprencl des 
m·guments scientifiques et, a defaut d ' autres references, Ia 
justice a utili se ces arguments comme reference. 
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Doordat enkel wetenschappelijke argumenten toegepast kun
nen worden bij de selectie van gebieden als SBZY, is hierbij 
een uitgebreide consultatie van de bevolking en belangheb
benden niet vereist. Het betrekken van belanghebbenden is 
wei noodzakelijk bij het opstellen van een beheersplan. Bij 
het nemen van maatregelen dienen Lidstaten immers reke
ning te houden met economische en recreatieve eisen (artikel 
2 van de richtlijn). 
Als besluit voor de selectiecriteria voor gebieden in de 
Yogelrichtlijn kunnen we stellen dat gebieden moeten gese
lecteerd worden die voldoende groot en gevarieerd zijn, en 
dat de relevante soorten er geconcentreerd moeten voorko
men. De selectie moet gebeuren op ecologische (ornitho
logische) basis. 

4.1.3. Selectiecriteria in het Ramsar Verdrag 

De tekst van het Ramsar Verdrag (artikel 2, lid 2) stelt dat 
watergebieden voor opname in de lijst [van internationaal 
belangrijke watergebieden] dienen in aanmerking te komen 
op grond van hun internationale betekenis in ecologisch, bo
tanisch, zoologisch, limnologisch ofhydrologisch opzicht; in 
de eerste plaats dienen watergebieden van internationale be
tekenis voor watervogels in elk seizoen te worden opgeno
men. 
Om de implementatie te vergemakkelijken werden criteria 
ontwikkeld die kunnen gebruikt worden om dergelijke 
watergebieden aan te duiden31• Een aantal van deze criteria 
voor aanduiding als internationaal belangrijk watergebied 
hebben niet rechtstreeks betrekking op vogelsoorten. Oat 
zijn onder meer: 

• waterrij k gebied met een representatief, zeldzaam of 
uniek type van een waterrijke habitat binnen de 
biogeografische regio; 

• waterrijk gebied met kwetsbare, bedreigde soorten of ge
meenschappen; 

• waterrijk gebied dat belangrijk is om de biodiversiteit in 
een biogeografische regio te bewaren; 

• waterrijk gebied met planten en/of diersoorten tijdens een 
kritiek stadium in hun levenscyclus; 

• vo01·komen van een significant dee! van inheemse vis
soorten; 

• belangrijk voedselgebied voor vissoorten, paaigebieden, 
opgroeigebieden, etc. 

Criteria specifiek voor vogels zijn: 

• regelmatig voorkomen van 20.000 of meer watervogels; 
• regelmatig vo01·komen van I% van de individuen van een 

populatie van een soort (of ondersoort) watervogel. 

Met een aantal van de criteria in het Ramsar Yerdrag werd 
reeds rekening gehouden bij de selectie van de soorten. An
dere cri teri a, zoals deze met betrekking tot andere dier
groepen, kunnen niet rechtstreeks beschouwd worden als 
orni thologische criteria. De aandacht bij het beschermen van 
gebieden moet uitgaan naar de plaatsen waar de geselec
teerde vogelsoorten geconcentreerd voorkomen. Zeldzame 
of unieke habitats kunnen niet aangetrolfen worden in de 
Belgische zeegebieden. Het is echter wei duidelijk dat er 

En concequence du fait que Ia selection des zones de protec
tion speciale doit reposer uniquement sur des arguments 
scientifiques Ia consultation de Ia population et des interesses 
n'est pas requise. L' implication des interesses est neanmoins 
indispensable pour !'elaboration d' un plan de gestion. Lors 
de Ia prise de mesures, les Etats Membres doivent en effet 
tenir compte des exigences economiques et recreationnelles 
(article 2 de Ia directive). 
En ce qui concerne les criteres de selection des zones prevus 
dans Ia Directive Oiseaux on peut done conclure qu ' il faut 
selectionner des zones suffisamment grandes et variees et 
que les especes pertinentes doivent y etre presentes en con
centration suffisante. La selection doit ce faire sur base de 
criteres ecologiques (ornithologiques). 

4.1.3. Criteres de selection de Ia Convention de Ramsar 

Le texte de Ia Convention de Ramsar (article 2, paragraphe 2) 
stipule que les zones hum ides a inscrire sur Ia liste [des zones 
humides d' importance internationale] doivent etre choisies 
sur base de leur role international du point de vue ecologique, 
botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique; les 
zones humides qui sont d' importance internationale pour les 
oiseaux d' eau en toutes saisons doivent etre reprises en pre
mier lieu. 
Des criteres qui peuvent etre utilises pour designer ces zones 
humides ont ete elabores31 pour faciliter Ia mise en reuvre. 
Plusieurs de ces criteres de designation de zone hum.ide d'im
portance internationale ne sont pas directement lies aux es
peces d'oiseaux. On les a, entre autres, formules comme suit: 

• zone humide d ' un type representatif, rare ou unique d'ha
bitat humide au sein d'une region biogeographique; 

• zone humide abritant des especes ou communautes vulne
rables ou menacees; 

• zone humide importante pour Ia conservation de Ia 
biodiversite dans une region biogeographique; 

• zone humide abritant des especes vegetales et/ou ani males 
pendant une phase critique de leur cycle de vie; 

• presence d ' une partie importante d' especes de poissons 
indigenes; 

• aire d' alimentation importante pour certaines especes de 
poissons, zones de frai et de developpement, etc. 

Des criteres specifiquement lies aux oiseaux sont: 

• Ia presence reguliere de 20.000 oiseaux d'eau ou plus; 
• Ia presence reguliere de I% de individus d ' une popula-

tion d ' une espece (ou sous-espece) d ' oiseaux d 'eau. 

Dans Ia selection des especes rea Iisee plus haut on a deja tenu 
compte d'un certain nombre de criteres de Ia Convention de 
Ramsar. D 'autres cri teres, et notamment ceux qui ont trait a 
d' autres groupes d'animaux, ne peuvent etre directement 
consideres comme des cri teres orni thologiques. Dans Ia pro
tection des sites !'attention doit se porter sur les lieux OLI les 
especes selectionnees sont concentrees. On ne trouve pas 
d' habitats rares ou uniques dans les espaces marins de Ia Bel
gique. On y trouve cependant des zones hum ides abritant des 
habitats representatifs ou importants pour Ia biodiversite de 
Ia region. Com me ce cri tere est de nature generale et ne mon-
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waterrijke gebieden voorkomen met representatieve 
habitats, of met habitats die belangrijk zijn voor de 
biodiversiteit van de regio. Gezien dit criterium algemeen 
is, en niet rechtstreeks verband houdt met de uitvoering 
van de Yogelrichtlijn, kan na de selectie van de gebieden 
getoetst worden of hieraan voldaan werd. 
Het toepassen van het criterium i.v.m. het geregeld voorko
men van 20.000 watervogels op bepaalde tijdstippen is en
kel opportuun indien deze vogels er zeer geconcentreerd 
voorkomen. Zeevogels komen in vee! gevallen zeer ver
spreid voor op zee, en het toepassen van dit criterium kan 
le iden tot zeer grote SBZVs waar betekenisvolle, gerichte 
beschenningsacties niet meer mogelijk zijn (BIRDLIFE 
INTERNATIONAL, 200 1 b). 

4.1.4. Selectiecriteria in het OSPAR Verdrag 

Onder het OSPAR Verdrag is een gebiedsgerichte bescher
ming een van de maatregelen die mogelijk zijn voor het 
beschermen van soorten en habitats. Daarbij zij n het niet 
enkel bedreigde habitats, of habitats met bedre igde soorten 
die in aanmerking komen, maar ook karakteristieke 
habitats. Yoor de Noordzee is het de bedoeling dat een aan
tal gebieden aangeduid worden als MPA (Marine Protected 
Area) in een coherent netwerk tegen 20 I 0. Criteria voor de 
selectie van gebieden vooropgesteld door OSPAR zijn de 
volgende (OSPAR COMMISSION, 2002): 

• bedreigde habitats of habitats die in omvang of kwaliteit 
achteruitgaan; 

• habitats die be langrijk z ijn voor bepaalde bedreigde 
so01·ten; 

• habitats met een groot ecologisch belang; 
• habitats met een hoge natuurlijke biodiversiteit; 
• habitats die representatief zijn voor het OS PAR gebied of 

zijn biogeografische regia 's; 
• gevoelige habitats; 
• habitats die een hoge graad van natuurlijkheid bezitten. 

Andere argumenten die kunnen bijdragen tot de selectie en 
de afbakening van beschermde gebieden zijn (OSPAR COM
MISSIE, 2002): 

• de grootte van het gebied moet geschikt zijn voor het 
doe! van de afbakening, en moet een effic ient beheer 
toelaten; 

• het gebied moet een hoog potentieel hebben om terug te 
keren naar een meer natuurlijke toestand mits een ge
schi kt beheer; 

• er is een hoge waarschijnlij k dat beheersmaatregelen en 
de mogelijkheden ze uit te voeren, de doelstellingen 
voor de afbakening zullen bere iken. 

Aan bepaalde criteria aangenomen door het OSPAR Verdrag 
werd voldaan bij de soortenselectie. Bijkomende, niet
ornithologische criteria die kunnen getoetst worden na de 
selectie van de gebieden waar de relevante soorten gecon
centreerd voorkomen, zijn het voorkomen van habitats die 
representatief zijn voor de reg io, een hoge graad van na
tuurlij kheid bezitten, ecologisch belangrijk zijn en een 
hoge natuurl ijke biodiversiteit bezitten. 

tre pas de lien di rect avec !'execution de Ia Directive Oiseaux, 
on peut verifier a posteriori, apres selection des zones, s'i l y est 
egalement satisfait. 
L' application du critere relatif a Ia presence reguliere de 
20.000 oiseaux d'eau G. certains moments determin£s n'a de 
sens que lorsque ces oiseaux y sont tres concentres. Dans de 
nombreux cas, les oiseaux de mer sont tres largement repa.rtis 
dans les espaces marins et I' application de ce critere conduirait 
a delimiter de tres grandes zones de protection speciale rendant 
impossible toute action ciblee de protection (BIRDLIFE INTER
NATIONAL, 200Jb). 

4.1.4. Criteres de selection de Ia Convention OSPAR 

La Convention OSPAR considere qu' une protection visant les 
sites est une des mesures permettant de proteger les especes et 
les habitats. De ce fait on considere non seulement les habitats 
menaces ou les habitats abritant des especes menacees mais 
egalement les habitats caracteristiques. Au niveau de Ia Mer du 
Nord, l'objectif est de designer, d ' ici 20 10, une serie de zones 
MPA (Marine Protected Area) formant un reseau coherent. Les 
cri teres de selection des zones proposees par Ia Convention 
OSPAR sont les suivants (COMMISSION 0SPAR, 2002): 

• habitats menaces ou habitats dont !' importance ou Ia qual ite 
regressent; 

• habitats importants pour certaines especes menacees; 
• habitats revetant une grande importance sur le plan ecolo

gique; 
• habitats ayant une biodiversite naturelle e levee; 
• habitats representatifs d ' une zone OSPAR ou de ses regions 

biogeographiques ; 
• habitats sensibles; 
• habitats possedant un haut degre de caractere nature!. 

D ' autres arguments qui peuvent contribuer a Ia selection eta Ia 
de limitation des zones protegees sont (COMMISSION OSPAR, 
2002): 

• Ia ta ille de Ia zone doit convenir a l'objectif de Ia delimita
tion et doit pennettre une gestion efficace; 

• Ia zone doit montrer un potentiel e leve de retour a un etat 
plus nature! suite a une gestion appropriee; 

• il y a une forte probabilite que les mesures de gestion et 
Ia possibilite de les concretiser permettront d'atteindre les 
objectifs de delimitation. 

Lors de Ia selection des especes plusieurs de ces criteres OSPAR 
ont deja ete rencontres. Les criteres non ornithologiques sup
plementaires pouvant etre verifies apres Ia selection des zones 
de concentration des especes pertinentes sont Ia presence d ' ha
bitats representatifs de Ia region, un caractere nature! tres pro
nonce, !'importance ecologique et une grande biodiversite na
ture lle . 

4.1.5. Criteres de selection de BirdLife Intemational 

Afin de determiner !' importance orn ithologique de Ia Mer du 
Nord pour les oiseaux de mer, BirdLife International a etudie 
les nombres et Ia repartition de 30 especes d ' oiseaux (marins), 
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4.1.5. Selectiecriteria ontwikkeld door BirdLife 
International 

Voor de identificatie van het ornithologisch belang van de 
Noordzee voor zeevogels onderzocht BirdLife International 
de aantallen en de verspreiding van 30 soorten (zee)vogels, 
waaronder aile soorten relevant voor Belgie, met uitzonde
ring van de dwergstern (SKOV et al., 1995). Daarbij maakte 
men gebruik van gegevens van nationale databases en van de 
European Seabirds At Sea (ESAS) database. 
De door BirdLife vastgelegde maxi male schaal waarvoor het 
I % criterium geldt is 3.000 km2. Zonder deze schaal zou de 
hele Noordzee kwalificeren als Important Bird Area (IBA -
gebied belangrijk voor vogels). Om tot een selectie van be
langrijke gebieden te komen (MCC; Marine Classification 
Criterion) heeft BirdLife volgende berekening toegepast: 

MCC = (p/P) * 100 * (A/a), waarbij: 

p = het geschatte aantal vogels van een soort in het gebied 
P = de totale biogeografische populatie van de soort 
a = de opperv lakte van het gebied 
A= 3.000 km2 

Indien het MCC groter is dan I, dan is de oppervlakte van het 
gebied niet in verhouding met de grootte van de populatie, en 
komt de soort er in hogere dichtheden voor. Voor het aandui
den van de belangrijkste gebieden werd rekening gehouden 
met het belang van een gebied voor meerdere soorten. 
Bij het toepassen van het bovenvermelde criterium werd on
geveer 34% van de volledige Noordzee als belangrijk gebied 
ge"identificeerd. Vrijwel aile kustwateren van de Noordzee 
die onderzocht werden in de studie, hebben een internatio
naal belang voor zeevogels. In de analyse van BirdLife werd 
het gebied van Cap Gris Nez tot Schiermonnikoog aangeduid 
als het zesde belangrijkste gebied voor vogels in de Noord
zee. Het gebied strekt zich uit over 16.000 km2, waarvan 
1.700 km2 in Belgische zeegebieden (of ongeveer de helft 
van de Belgische zeegebieden). De belangrijkste vogelsoor
ten in dit gebied van 16 .000 km2 zijn volgens SKOY et al. 
(1995) de roodkeelduiker (2,8% van de biogeografische po
pulatie), de fuut ( 10,5%), de zwarte zee-eend (5,8%), de 
dwergmeeuw (8,9%), de zilvermeeuw ( 1,9%), de kleine 
mantelmeeuw (2,4%) en de grote stern (3,4% ). 
Het toepassen van het MCC houdt in dat men over gedetail
leerde gegevens client te beschik.ken over de biogeografi sche 
popu latie van de soort, en over de verspreiding en de plaatse
lijke aantallen van de soort op elk tijdstip. JOHNSTON et al. 
(200 I ) stellen de ecologische verantwoording voor de keuze 
van 3.000 km2 voor e lke soort en e lk seizoen in vraag. In 
sommige gevallen is het verantwoord om relatieve aantallen 
vogels in te schatten - plaatselijk hogere concentraties dan in 
de omliggende gebieden - in plaats van absolute aantallen te 
gebruiken. 
In een andere publicatie ontwik.kelt BirdLife International 
criteria voor de zeewaartse uitbreiding van broedkolonies 
van zeevogels , gebaseerd op gebruikelijke foerageeraf
standen (RSPB, 2000). Afhankelijk van de informatie die be
schikbaar is, kan men ofwel de gebieden met de belangrijkste 
foerageeracti viteit van de soort aanduiden, ofwel een gebied
specif ieke rad ius rond de broedkolonie bepalen, ofwel een 

parmi lesquelles toutes les especes pertinentes pour Ia Belgi
que, a !'exception de Ia Sterne naine (SKOV et al., 1995). 
Dans son etude, Birdlife a utilise les donnees de base_s de 
donnees nationales et de Ia base de donnees de I' European 
Seabirds At Sea (ESAS). 
Birdlife a fixe Ia superficie maximum a laquelle s'applique le 
critere de I% a 3.000 km2. Sans ce plafond, I' ensemble de Ia 
Mer du Nord pOUITait etre qualifie d ' Important Bird Area 
(IBA - zone importante pour les oiseaux). Pour aboutir a Ia 
selection des zones importantes BirdLife a applique Ia for
mule de calcul suivante : 

MCC = (p/P) * 100 * (A/a), (MCC; Marine Classification 
Criterion) dans laquelle : 

p = le nombre estime d' oiseaux d'une espece dans Ia zone 
P = Ia population biogeographique totale de I' espece 
a = Ia superficie de Ia zone 
A= 3.000 km2 

Si le MCC est superieur a L, Ia superficie de Ia zone n'est pas 
en rapport avec Ia taille de Ia population et l'espece s'y 
trouve done en densite plus e levee. Dans Ia designation des 
zones les plus importantes, il est tenu compte de 
!' importance d'une zone pour plusieurs especes. 
Lors de !'application du critere cite ci-dessus, 34% environ 
de I' ensemble de Ia Mer du Nord a ete identifie comme zone 
importante. Pratiquement toutes les eaux c6tieres de Ia Mer 
du Nord etudiees revetent une importance internationale 
pour les oiseaux de mer. Dans I' analyse de BirdLife, Ia zone 
qui s'etend du Cap Gris Nez a Schiermonnikoog a ete 
designee com me Ia sixieme zone Ia plus importante de Ia Mer 
du Nord pour les oiseaux. Cette zone s'etend sur plus de 
16.000 km2, dont 1.700 km2 dans les espaces marins de Ia 
Belgique (soit environ Ia moitie des espaces marins de Ia 
Belgique). Selon SKOV et al. (1995), les principales especes 
d'oiseaux que I' on rencontre dans cette zone de 16.000 km2 

sont Ie plongeon catmarin (2,8% de Ia population 
biogeographique ), le grebe huppe ( l 0,5% ), Ia macreuse noire 
(5,8%), Ia mouette pygmee (8,9%), le goeland argente 
( l ,9% ), le goeland brun (2,4%) et Ia sterne caugek (3,4% ). 
L'application du MCC suppose que !'on dispose de donnees 
detai llees sur Ia population biogeographique de I' espece en
visagee ainsi que sur Ia re13artition et les densites locales de 
I' espece a tout moment. JOHNSTON et al. (200 I) ont remis en 
question Ia justificat ion ecologique du choix de 3.000 km2 

pour chaque espece et a chaque saison. Dans certa ins cas, 
plut6t que d'utiliser les nombres absolus, il est plus pertinent 
d'estimer les nombres relatifs des oiseaux- concentrations 
locales plus e levees que dans les zones environnantes. 
Dans une autre publication, BirdLife International a elabore 
des criteres re latifs a I' extension vers le large des colonies de 
nidification des oiseaux de mer, su~ base des distances habi
tuelles parcourues pour s'alimenter (RSPB, 2000). En fonc
tion des informations disponibles, on peut soit designer les 
zones representant les aires de peche les plus importantes de 
l'espece, soit determiner un rayon specifique autour de Ia 
colonie de nidification, soit encore appliquer un rayon stan
dard base sur Ia distance normale parcourue pcu· J' espece con
cernee pour se nourrir. 
BirdLife International propose aussi une liste d ' IBA pour les 
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standaardradius toepassen, gebaseerd op de normale 
foerageerafstand van de soort in kwestie. 
Ook voor terrestrische gebieden stelde BirdLife Internatio
nal een lijst van IBA 's op (HEATH & EVANS, 2000). Hierin 
werden de Voorhaven Zeebrugge en de Baai van Heist op
genomen. 
Het belangrijkste criterium voor de selectie van be
schermde gebieden voor BirdLife International is de mate 
waarin een soort geconcentreerd voorkomt in een bepaald 
gebied tegenover de omgeving. Men selecteerde gebieden 
die voor meerdere soorten belangrijk z ijn. Yerder besteedt 
BirdLife vee! aandacht aan de zeewaartse uitbre iding van 
broedgebieden . Yoor die uitbre iding bestaan verschillende 
opties. 

4.1.6. Selectiecriteria ontwikkeld door het JNCC 

Het Joint Nature Conservation Committee (JNCC) vermeldt 
drie mogelijke types van mariene SBZVS (JOHNSTON et al., 
2001 ; TURNBULL et al. , 2002): 

1) SBZV a is zeewaartse uitbreiding van broedkolonies. De 
afbakening van zones kan eventueel gebaseerd worden 
op de afstand waarop de soort vanaf het broedgebied 
foerageert; indien meerdere soorten in de zone tot broe
den komen, dient men de grootste afstand te weerhou
den; de SBZV strekt zich dan uit als een gedeeltelijke c ir
kel met als straal deze afstand. 

2) De afbakening van SBZVs is gebaseerd op de versprei
ding op zee van bepaalde vogelsoorten buiten het broed
seizoen. 

3) De afbakening van SBZVs is gebaseerd op belangrijke 
voedselgebieden. 

Voor de selectie van gebieden als SBZV past het JNCC, in 
twee opeenvolgende stappen, een aantal criteria toe: 

In een eerste stap bepaalt men de gebieden die in aanmer
ki ng kunnen komen voor een SBZV: 

• het gebied wordt regelmatig door I% of meer van de 
Britse populatie van een soort uit Bij lage I gebruikt, of 

• het gebied wordt regelmatig door I % of meer van de 
biogeografische populatie van een soort niet uit Bijlage 
I gebruikt, of 

• het gebied wordt regelmatig door meer dan 20.000 wa
tervogels gebruikt, of 

• een gebied beantwoordt niet aan een van de vorige crite
r ia, maar de bescherming van de soort zou niet vol
doende zijn als geen gebieden aangeduid worden. 

Vervolgens selecteert men die gebieden waar meer vogels 
voorkomen, of waar vogels in een grotere concentratie 
voorkomen: 

• selectie van gebieden in functie van het totale verspre i
dingsgebied van de soort; 

• selectie van gebieden met een groter broedsucces; 
• se lectie van gebieden met een lange geschiedenis a ls 

rust- of broedgebied ; 
• se lectie van gebieden met meerdere soorten; 
• se lectie van gebieden met een hogere natuurl ij kheid ; 

zones terrestres (HEATH & EVANS, 2000). Cette Iiste reprend 
entre mitres !'avant-port de Zeebrugge et Ia Baie de Heist. 
Le critere le plus important pour selectionner des zones prote
gees pour BirdLife International est Ia concentration relative 
d ' une espece dans une zone donnee par rapport a sa concentra
tion dans les zones environnantes. On a selectionne les zones 
qui sont importantes pour plusieurs especes. BirdLi fe attache 
aussi beaucoup d 'attention a !'extension vers le large des aires 
de nidif ication. Plusieurs options sont proposees pour cette ex
tension. 

4.1.6. Criteres de selection du JNCC 

Le Joint Nature Conservation Committee (JNCC) mentionne 
trois types possibles de zones marines de protection speciale 
(JOHNSTON et al. , 200 l; T URNBULL et al., 2002): 

I) Ia zone de protection speciale qui est en fait une extension 
vers le large des colonies de nidification. La delimitation de 
ces zones peut eventuellement etre basee sur Ia distance en
tre l' aire ou niche l'espece et Ia zone oi:1 elle se noun·it; si 
plusieurs especes viennent s'alimenter dans Ia meme zone, 
Ia distance a reteni r est Ia distance Ia plus longue; Ia zone de 
protection speciale se presente a lors sous Ia forme d ' un cer
cle plus ou moins complet ayant cette distance pour rayon; 

2) Ia delimitation des zones de protection speciale est basee sur 
Ia repart ition en mer de certaines especes d ' oiseaux en de
hors de Ia saison de nidi fication; 

3) Ia de limitation des zones de protection speciale est basee sur 
les ai res importantes pour I' a limentation des especes. 

Pour Ia selection des zones a classer en zones de protection Spe
ciale, le JNCC applique deux series successives de criteres : 

Dans une premiere etape, on determine les zones susceptibles 
d ' entrer en ligne de compte pour etre c lassees en zone de pro
tection speciale: 

• Ia zone est regulierement uti Iisee par I% ou plus de Ia popu
lation britannique d ' une espece de l' Annexe I, ou 

• Ia zone est regulierement uti Iisee par I% ou plus de Ia popu
lation biogeographique d ' une espece ne f igurant pas a I' An
nexe l, ou 

• Ia zone est regulierement i1til isee par plus de 20.000 oiseaux 
d ' eau, ou 

• une zone ne repond pas a un des criteres precedents, mais Ia 
protection de l'espece ne serait pas suffi sante si une zone de 
protection n'etait pas designee. 

Ensuite, on se lectionne les zones abritant plus d ' une espece, ou 
dans lesquelles les oiseaux se retouvent en concentration plus 
e levee: 

• zones retenues en fonction de I' a ire de repartition to tale de 
l'espece; 

• zones montrant le meilleur taux de reussite en matiere de 
reproduction ; 

• zones ayant deja un long passe en tant que zone de relais ou 
de zone de reproduction; 

• zones abritant plusieurs especes; 
• zones ayant un caracte re nature! e leve; 
• zones otfrant un abri en cas d' intemperies. 
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• selectie van gebieden die een schuilplaats vormen tijdens 
slechte weersomstandigheden. 

Aan een aantal criteria ontwikkeld door het JNCC werd reeds 
voldaan bij de soortenselectie. Bijkomende criteria zijn de 
selectie van gebieden in functie van de verspreiding van de 
relevante so01ten en de zeewaartse uitbreicling van de broed
kolonies. Men dient gebieden te selecteren met een grater 
broeclsucces, het voorkomen van meerdere soorten, een 
lange geschiedenis als rust- of broedgebied, en een hogere 
natuurlijkheid. Het criterium 'schuilplaats tijclens slechte 
weersomstandigheden ' is niet toepasbaar in de Belgische si
tuatie. 

4.1.7. Besluit m.b.t. de criteria voor bet selecteren van 
gebieden 

Het resultaat van het toepassen van de criteria moet een se
lectie zijn van gebieclen met volcloencle · omvang en met een 
voldoencle gevarieerdheid voor het instandhouclen van de ge
selecteerde soorten. Uit de richtlijn en de andere bronnen 
werden een aantal criteria afgeleid. Bepaalde criteria werden 
reeds toegepast, andere zijn niet rechtstreeks toepasbaar. De 
methodologie die gevolgd werd, wordt hieronder beschre
ven, en weergegeven in figuur 2. 
1) Aan een aantal criteria werd reeds voldaan door het selec

teren van de so01ten. Deze selectie van soorten, waaron
der soorten uit Bijlage I van de Yogelrichtlijn en andere 
soorten waarvoor onze zeegebieden belang hebben tijdens 
de migratieperiode, het broedseizoen ·(als foerageer
gebied), of het overwinteren, werd uitgevoerd in hoofd
stuk 3. 

2) Het belangrijkste criterium voor een gebiedsgericht beleid 
m.b.t. deze soorten is dat dit gebaseerd is op hun versprei
ding op zee. Men dient met behulp van verspreidings
kaarten na te gaan waar deze soorten geconcentreerd 
voorkomen. Men moet vervolgens een selectie maken van 
de concentratiegebieden die voor hun bescherming het 
meest geschikt zijn. 

3) Yoor de selectie van gebieden als zeewaartse uitbreiding 
van een broedgebied worden in de li teratuur standaard 
foerageerafstanden per soort vermeld (RSPB, 2000). We 
beschikken echter over verspreidingskaarten, die de wer
kelijke foerageerafstanden aantonen. Het is dus beter om 
deze foerageerafstanden te gebruiken als basis voor het 
selecteren van gebieden als uitbreiding van een broed
gebied. 

4) Men kan na het selectieproces nagaan of aan een aantal 
criteri a, niet rechtstreeks af te le iclen uit de verspreiding 
van de soorten in kwestie, voldaan werd, en eventueel de 
selectie bijsturen (beoordeling van de bekomen selectie). 
Deze criteria zijn een lange geschiedenis van gebruik, een 
belang voor meerdere soorten, en een hoger broedsucces. 
Yerder kan men nagaan of aan niet-ornithologische crite
ri a voldaan werd: een voldoende gevarieerdheid en de 
aanwezigheid van representatieve habitats . 

5) Aandacht dient uit te gaan naar gebieden die een hoge 
graad van natuurlijkhe id bezitten. Dit gaat in vele geval
len gepaard met een lange geschiedenis van het gebruik 

En procedant a Ia selection des especes nous avons deja 
recontre une serie des criteres proposes par le JNCC. Parmi les 
criteres additionnels on note Ia selection de zones en fonction 
de Ia repartition (et concentration eventuelle) des especes 
pertinentes et de I' extension en direction du large des colo
nies terrestres ou les especes nidifient. II faut selectionner des 
zones qui soient importantes pour Ia reproduction, dans les
quelles on trouve plusieurs especes, qui aient deja un long 
passe en tant qu'aire de repos et d'aire de nidificat ion et qui 
aient un caractere hautement nature!. Le critere « abri pen
dant les intemperies » n'est pas applicable a Ia situation 
beige. 

4.1.7. Conclusion sur les criteres de selection 
des zones 

Le resultat de !'application des criteres doit etre une selection 
de zones d' une etendue suffisante et presentant suffisamment 
de variete pour Ia conservation des especes selectionnees. 
Une serie de criteres provenant de Ia directive et d'autres 
sources ont done ete pris en consideration. Certains criteres 
avaient deja ete rencontres tandis que d 'autres ne sont pas 
directement applicables. La methodologie suivie est decrite 
ci-dessous et schematisee clans Ia figure 2. 
I) Une serie de criteres avaient deja ete rencontres par le 

biais de Ia selection des especes. La selection de ces espe
ces, dont des especes figurant a I' Annexe I de Ia Directive 
Oiseaux et d 'autres especes pour lesquelles nos espaces 
marins sont importants pendant Ia periode de migration, Ia 
saison de nidification (en tant qu'aire d 'alimentation) ou 
au niveau de l'hivernage, est ctecrite au chapitre 3. 

2) Le tout premier critere a retenir dans une politique axee 
sur Ia designation de zones de protection pour ces especes 
est leur repartition en mer. II faut done verifier, a I' aide de 
cartes de repartition, oti ces especes se concentrent. II faut 
ensuite proceder a une selection des zones de concentra
tion les plus appropriees pour leur protection. 

3) Pour le choix de zones constituant une extension vers le 
large d' une aire de nidification, Ia litterature cite des dis
tances de ravitaillement stqndard (RSPB, 2000). Nous dis
posons cependant aussi de cartes de repartition qui nous 
montrent les di stances reelles parcourues par les especes 
pour s'alimenter. II vaut done mieux utiliser ces clernieres 
com me base de selection des zones d ' «extension » d' une 
zone de nidification. 

4) Apres l'avoir selectionnee, on peut verifier si une zone 
rencontre une serie de criteres qui ne decoulent pas direc
tement de Ia repartition des especes concernees et, even
tuellement, affiner Ia selection (evaluation de Ia selection 
deja obtenue). Ces criteres sont, pour une zone le fait 
d ' avoir: un long passe d ' utilisation, de !' importance pour 
plusieurs especes et une probabilite elevee de reussite de 
Ia reproduction. Ensuite, on peut encore verifier si Ia se
lection satisfait a d' aut res criteres non ornithologiques: 
une variete suffisante et Ia presence d ' habitats representa
tifs. 

5) II faut egalement rechercher des zone a caractere nature! 
eleve. Dans de nombreux cas, ce caractere nature! va de 
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van het gebied door de soort. In minder natuurlijke gebie
den kunnen echter ook hoge concentraties van een be
paalde soort voorkomen, en het is mogelijk dat ze gebie
den vervangen waarvan de habitat door mensel ijk toedoen 
tenietgedaan werd. Het is bovendien moeilijk te oordelen 
over de natuurlijkheid van de Belgische zeegebieden, ge
zien de a lom tegenwoordige menselijke activiteiten die er 
plaatsvinden: visserij, scheepvaart, zandwinning, input 
van polluenten en nutrienten, .... Vandam· dat aan dit crite
rium geen prioriteit gegeven kan worden bij de selectie 
van gebieden op zee voor het aanwijzen van SBZYs. 

4.2. Vogeltellingen in Belgische zeege'bieden 

4.2.1. De oorspronkelijke gegevens verzameld door het 
Instituut voor Natuurbehoud 

Yoor het bepalen van de verspreiding van de geselecteerde 
soorten op zee werd gebruik gemaakt van de gegevens die 
door het Instituut voor Natuurbehoud verzameld werden tij
dens scheepstellingen uitgevoerd tussen januari 1992 en ok
tober 2002. De dataset met de gegevens verzameld bij 
scheepstell ingen werd gebruikt voor het bepalen van de ver
spreiding van de geselecteerde soorten omdat deze dataset: 
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pair avec une utilisation historique de Ia zone par l'espece. 
Dans les zones moins naturelles, on peut neanmoins trou
ver des concentrations elevees d 'une espece donnee et il 
est possible qu'elles remplacent d 'autres zones d'ans les
quelles l'habitat a ete detruit par l'homme. Etant donne 
l'activite humaine generalisee qu'on observe dans les es
paces marins de Ia Belgique (peche, navigation, extraction 
de sable, introduction de polluants et de nutriments, .. .. ), 
il est difficile d 'en evaluer le cm·actere naturel. Pm· 
concequent on ne peut pas accorder de pri01·ite ace critere 
dans Ia selection des zones marines a classer en zones de 
protection speciale. 

4.2. Comptage des oiseaux dans les espaces marins 
de Ia Belgique 

4.2.1. Donnees initiales rassemblees par I'Instituut voor 
Natuurbehoud 

Pour determiner Ia repartition des especes selectionnees en 
mer, on a utilise les comptages de l'lnstituut voor Natuur
behoud realises entre janvier 1992 et octobre 2002 a bord de 
divers bateaux. Cette base de donnees a ete utilisee pour Ies 
raisons suivantes: 
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• de meest uitgebreide is die voorhanden is; 
• gegevens bevat over een middellange periode; 
• gegevens bevat die verzameld werden doorheen het 

jaar; 
• gegevens bevat die verzameld werden met gebruik

making van gestandardi seerde en internationaal 
geaccepteerde methodes; 

• de enige is met gegevens voor het grootste dee! van de 
Belgische zeegebieden. 

Yolgens gestandaardi seerde methodes werden de vlie
gende vogels en de vogels op het wateroppervlak ge"identi
ficeerd en geteld. Bij de transect-methode worden gedu
rende opeenvolgende perioden van 10 minuten aile vogels 
geteld die zich binnen een afstand van 300 m van het schip 
en in een hoek van 90° vanaf de voorkan t van het schip op 
het wateroppervlak bevinden (T ASKER et al., 1984). Yoor 
het tellen van vliegende vogels is de snapshot-methode ge
hanteerd (KOMDEUR et al., 1992). Hierbij worden iedere 
minuut aile vliegende vogels geteld die zich binnen een af
stand van 300 m en in een hoek van 90° van het schip be
vinden. Het schatten van de afstand werd per waarnemer 
en per schip geka li breerd . 
fndi en het schip binnen 10 minuten van koers wijzigde, 
hebben de te llingen betrekking op een kortere periode. Om 
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• elle est Ia plus vaste disponible; 
• les donnees s'etalent sur une periode de moyenne dun~e; 
• les donnees ont ete enregistrees tout au long de I' an nee; 
• les donnees ont ete rassemblees sur base de methodes nor

malisees et acceptees au niveau international ; 
• elle est Ia seule base de donnees qui couvre Ia plus grande 

partie des espaces marins de Ia Belgique. 
-

Les oiseaux en vol ou poses a Ia surface de I' eau ont ete identi-
fies et comptes confo rmement a des methodes standard isees. 
Dans Ia methode transect on compte, pendant des peri odes suc
cessives de 10 minutes, tous les oiseaux poses a la surface de 
l'eau apen;:us dans un rayon de 300 m du nav ire et dans un 
angle de 90° vers !'avant du navire (T ASKER et al., 1984). Pour 
le comptage des oiseaux en vol , on a utilise Ia methode 
snapshot (K OMDEUR et al., 1992). Dans cette methode, on 
compte, toutes les minutes, tous les oiseaux en vol qui se 
situent dans un rayon de 300 m et dans un ang le de 90° du 
navire . L'estimation de Ia di stance a ete calibree pm· observa
teur et par navire. 
Si le nav ire change de cap dans l'intervalle de 10 minutes, les 
comptages ne portent alors que sur des periodes plus courtes. 
Pour eviter que ces comptages relativement courts n' entralnent 
un biais trop important, les comptages pour lesquels Ia di stance 
parcourue a ete infer ieure a I km ont ete supprimes du f ichier. 
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te voorkomen dat dergelijke relatief korte tellingen een al 
te grate bias op de gegevens zouden opleveren, werden de 
tellingen waarbij minder dan 1 km afgelegd werd, op voor
hand uit het bestand verwijderd. 
Na selectie bleven 17.546 tellingen over, waarvan 10.059 
in Belgische zeegebieden. De tellingen werden herleid tot 
puntwaarnemingen waarbij de positie van elk punt (in 
noorderbreedte en oosterlengte) gelegen is in het midden 
van de begin- en eindpositie van de desbetreffende 10 mi
nuten-telling. De waarde in elk punt geeft een plaatselijke 
dichtheid voor elke soort (aantal!km2). De dichtheden wer
den verbeterd naar gemiste vogels, conform de gebruikte 
transectbandtelmethode (zie 3.2.1., tabel I). 
Yoor de soorten horende tot de zee-eenden MelaniJ.ta sp. en 
de visdief/noordse stern Sterna hirundo!S.paradisaea 
werd gekozen om de gegevens van de hele soortgroep te 
gebruiken bij het beschrijven van de verspreiding. Dit ver
hoogt de precisie van het uiteindelijke resultaat (grater 
aantal waarnemingen), terwijl de bepaling van het belang 
van een gebied voor een bepaalde soort dam·door niet hoeft 
te veranderen. Het percentage van het aantal individuen 
van de soort in kwestie tegenover het totaal aantal indivi
duen binnen de soortgroep is immers zeer hoog (zie 3.2.1., 
tabel 2) en er zijn geen aanwijzingen dat de ruimtelijke 
verspreiding van de soortgroep als geheel in onze zone 
verschilt van die van de soort. 
De gegevens uit de dataset van het Instituut voor Natuurbe
houd werden in deze studie verwerkt tot verspreidings
kaarten voor de geselecteerde so01ten. Daarbij werd ge
brui k gemaakt van een geografisch informatiesysteem 
(G IS). Er werd gewerkt met het programma Arcview 3.3. 

4.2.2. De telintensiteit 

De ligging van aile puntwaarnemingen van het Instituut 
voor Natuurbehoud (nultellingen inbegrepen) werden op 
een kaart aangeduid (kaart 3). Het is duidelijk dat deze po
sities zeer onregelmatig verspreid zijn. Dit is onder meer 
het gevolg van de basis vanwaar veel telcampagnes uitge
voerd werden (ferry's van en naar Engeland) en de diepte 
van het gebied (er zijn geen gestandardiseerde tellingen 
vanaf schepen mogelijk in zeer ondiepe gebieden). 
Met behulp van een rooster en van de posities van aile indi
viduele tellingen uit de database werd een kaart gemaakt 
die voor elke km2 van de Belgische zeegebieden de tel
intensiteit (in aantal tellingen per km2) weergeeft (kaart 4). 
In bepaalde gebieden werden per km2 tot 70 tellingen uit
gevoerd , terwijl in andere gebieden niet of nauwelijks ge
teld werd. Er waren geen of zeer weinig tellingen in vol
gende gebieden: 

• De Smalbank; 
• De Trapegeer; 
• De Broersbank; 
• Het gebied ten westen en ten oosten van de haven van 

Zeebrugge; 
• Het gebied ten noorden van de Westhinder en de Goote

bank. 

A pres ce tri , Ia base de donnees com porta it encore 17.546 
comptages dont I 0.059 realises dans les espaces marins de Ia 
Belgique. Le nombre d'oiseaux ainsi comptes et repartis sur Ia 
superficie observee le long de chaque transect de LO minutes a 
ensuite ete ramene a des observations ponctuelles. Les points 
d 'observation a nt ete ramenes au centre du transect, entre Ia 
position initiaJe et finale du navire pendant le comptage con
cerne (positions en Latitude Nord et Long1 ude Est). Le nombre 
d'oiseaux a ete exprim~ en termes de densite locale de chaque 
espece (en nombre/km2) et cette valeur a ete attibuee au point 
correspondant au milieu du transect. Les densites a nt ete con·i
gees en appliquant un facteur tenant compte des oiseaux les 
plus discrets (et de ce fait rates par les observateurs) et ce con
formement a Ia methode de comptage en transect (voir 3.2.1., 
tableau 1 ). 
Pour les especes appartenant au genre Melanitta (macreuses) 
ainsi que pour les deux especes de sternes Sterna hirundo et 
Sterna paradisaea on a decide, dans chacun des deux cas, de 
regrouper les comptages des deux especes en un seul groupe 
pour le calcul de repmtition spatiale. Ceci accroit Ia precision 
du resultat final du fait du plus grand nombre d 'observations 
sans que l'importance de l' espace mesure pour une des deux 
especes en soit modifiee. En effet, le pourcentage en individus 
de l' espece qui nous interesse par rapport a son congenere est 
tres eleve (voir 3.2. 1., tableau 2) et il n'existe pas d ' indication 
que Ia repmtition spatiale de I' espece concernee dans notre 
zone differe de celle de I' autre espece. 
Les donnees provenant de Ia base de donnees de I'Instituut 
voor Natuurbehoud a nt ete utilisees dans Ia presente etude pour 
dresser des cartes de reparti tion des especes selectionnees. 
Pour ce faire un systeme d' information geographique (SIG) a 
ete utilise, plus precisement le programme Arcview 3.3. 

4.2.2. La densite des comptages 

La localisation de toutes les observations ponctuelles de 
I'Insti tuut voor Natuurbehoud (comptages nuls compris) a ete 
reportee sur une cmte (carte 3). II est clair que ces observations 
ont une repartition tres irreguliere. Cette inegularite est due, 
entre atitres, a Ia platefonne a partir de laquelle de nombreuses 
campagnes de comptage a nt ete effectuees (par exemple les 
ferrys en provenance de et -vers I' Angleterre) et a Ia profondeur 
de Ia zone etudiee (dans les zones tres peu profondes il n'est 
pas possible d' utiliser un navire pour effectuer de comptages 
standardises). 
A I' aide d ' une grille et des positions de chaque comptage ind i
viduel du jeu de donnees, nous avons dresse une cmte qui re
prend Ia densite des comptages (en nombre de comptages par 
km2) pour chaque km2 des espaces marins de Ia Belgique (carte 
4). Dans certaines zones, on a effectue jusqu 'a 70 comptages 
par km2 tandis que dans d ' autres il !l'Y a eu aucun comptage ou 
tres peu de comptages. II y a eu tres peu ou pas de comptages 
dans les zones suivantes: 

• Le Smalbank; 
• Le Trapegeer; 
• Le Broersbank; 
• La zone a I' ouest eta I' est du port de Zeebrugge; 
• La zone au nord du Westhinder et du Gootebank. 
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Kaart 3: Posities van de vogeltellingen uitgevoerd door het Instituut voor Natuurbehoud tussen 1992 en 2002 
Carte 3: Positions des comptages d' oiseaux effectues par l'Instituut voor Natuurbehoud entre 1992 et 2002 

Hoge telintensiteiten komen voor in volgende gebieden: 

• De aanlooproutes voor de haven van Oostende (richting 
westen, noordwesten en langs de kust); 

• De Kwintebank, de Middelkerkebank en de Akkaert
bank; 

• Het gebied rond de havenmonding van Zeebrugge (ten 
westen en noordwesten ervan). 

4.3. De methodologie voor bet verwerken 
van de oorspronkelijke gegevens 

Vogeltellingen op zee zijn niet uniform over ruimte en tijd 
verspreid. Enerzijds is de telling immers afhankelijk van 
de verplaatsing van het telplatform, en anderzijds veran
dert de verspreiding van vogels in de tijd. Daardoor is het 
niet mogelijk om op een objectieve manier en a-priori 

Les densites de comptage elevees concernent les zones suivan
tes: 

• Les chenaux d' acces du port d' Ostende (direction ouest, 
nord-ouest et Je long de la cote); 

• Le K wintebank, le Middelkerkebank et 1' Akkaertbank; 
• La zone au tour de I' entree du port de Zeebrugge (a 1' ouest et 

au nord-ouest). 

4.3. Methodologie de traitement 
des donnees initiales 

Les observations (comptages) des populations d'oiseaux en 
mer manquent, par essence, du caractere synoptique qui justi
fierait objectivement et a priori des interpolations spatiales. 
D'une part !'observation (comptage) est tributaire du deplace
ment de l'observateur et, d'autre part, le phenomene observe 
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Kaart 4: Vogeltellingen uitgevoerd door het Instituut voor Natuurbehoud tussen 1992 en 2002: aantal tellingen per km2 

Carte 4: Comptages d'oiseaux effectues par l'Instituut voor Natuurbehoud entre 1992 et 2002: nombre de comptages au km2 

ruimtelijke interpolaties uit te voeren. De verspreiding van 
een vogelpopulatie op een gegeven ogenblik is atbankelijk 
van verschillende factoren, waarvan de invloed slechts 
zelden precies kan gekwantificeerd worden: bathymetrie, 
meteorologische omstandigheden, oceanografische omstan
digheden, ecologische gegevens en soortatbankelijke reac
ties. Niettemin kunnen we, in het kader van een gebieds
gericht beheer, uitgaan van de hypothese dat de waarneming 
van een bepaalde dichtheid van een vogelsoort op een be
paald ogenblik een maat is voor de geschiktheid van dit ge
bied voor de soort in kwestie. De methode voor het gebrui
ken, vereenvoudigen en generaliseren van de dataset, zoals 
hieronder uitgelegd, steunt op deze veronderstelling. 
De gegevens in de dataset werden teruggeleid tot meer uni
form verspreide gegevens. Om dit te bereiken werd een re
gelmatig rooster met zijden van 1 km lengte32 gedefinieerd. 
In elk van de cell en ( 1 km2) van dit rooster werd enkel de 

n' est pas continu dans l' espace. La distribution spatiale 
d'une population d'oiseaux a un moment donne depend de 
facteurs dont !' influence peut rarement etre quantifiee preci
sement: bathymetrie, conditions meteorologiques, condi
tions oceanographiques, comportements et reactions propres 
a l' espece, .... Toutefois, dans une optique de gestion et de 
zonation, on peut faire !'hypothese que !'observation d'une 
certaine densite d'individus a un moment donne eta un en
droit donne est une mesure del' adequation de cet en droit par 
rapport aux besoins de l' espece. La methode utili see pour 
simplifier et generaliser le jeu de donnees expliquee ci-des
sous repose sur cette hypothese. 
Les donnees ont ete generalisees: il a ete decide de ne conser
ver, pour une position donnee, que la densite maximale d'in
dividus qui y a ete observee au cours de la periode (1992-
2002) couverte par le jeu de donnees. Pour ce faire, une grille 
reguliere avec des cotes de 1 km32 couvrant le Plateau conti-
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maximale dichtheid individuen weerhouden die in deze km2 

waargenomen werd gedurende de periode van de tellingen 
(1992-2002). Daarbij werd geen rekening gehouden met het 
tijdstip van de telling. Het zijn deze maximale waarden, toe
gewezen aan het centrale punt van elke eel, die gebruikt wer
den voor de ruimtelijke interpolaties (figuur 3). Deze waar
den vormen een nieuwe gegevensset die hieronder de ver
werkte gegevensset genoemd worden. 
Het resultaat van dergelijke generalisering van gegevens 
hangt af van de keuze van de afmetingen van de roostercellen 
en van de positionering van het rooster. In het kader van de 
huidige studie werd deze afh ankelijkheid niet geanalyseerd. 
De celafs tand werd echter zo gekozen dat ze iets groter is dan 
de karakteristieke afstand tussen twee waarnemingen. Deze 
keuze laat toe om de ruimtelijke discontinu'ite it te verminde
ren zonder daardoor a! te vee! detai linformatie te verliezen. 
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Figuur 3: De originele gegevens (l inks), verzameld in transecten 
(pij ltjes) op verschill ende tijdstippen, werden overgebracht naar 
een regelmatige ruimtelij ke verdeling in een rooster (rechts). Yoor 
elke eel van dit rooster werd, per soort, enkel de hoogste 
waargenomen dichtheid weerhouden. Deze nieuwe gegevens 
noemen we de verwerkte gegevensset, en ze vormen de basis voor 
de ruimtelijke interpolaties. 

Door deze methode toe te passen wordt max imaal rekening 
gehouden met de sterke dynamiek van zeevogels zowel voor 
wat betreft bet ruimtelij k gebruik als de snelle turnover van 
doortrekkende soorten. Zeker voor soorten die sterk gecon
centreerd voorkomen gedurende een relatief korte periode 
(bijvoorbeeld de zwarte zee-eend) is deze methode meer ge
schi kt dan een methode waarbij gemidde lcle waarclen over 
een lange periode gebruik t worden. Men loopt dan immers 
niet het risico dat bepaalde gebieden die slechts kortstondig 
maar door grote aantallen vogels worden gebruikt, aan be
lang inboeten door de hoogste waarde ui t te middelen met 
vele lage waarden. Anderzijds heeft deze methode ook nade
len: 

• Ze is minder geschi kt voor soorten die samenclusteren als 
gevo lg van bijvoorbeeld visserij -activiteiten of scheep
vaart. Bijgevolg kunnen de verspreidingskaarten van vis-

nental beige a ete definie. Dans chacune des « cellules » (I 
km2) de cette grille, Ia densite maximale observee a ete rete
nue. Ce sont ces valeurs, assignees aux points centraux des 
cellules qui ont ensuite ete utilisees pour les interpolations .. 
spati ales (figure 3). Ces valeurs constituent un nouvel en
semble de donnees appele ci-dessous l 'ensemble des donnees 
traitees. 
Cette «generalisation » de !' information est sensible auX. di
mensions de Ia maille et a !& position de I' origine de Ia grille. 
Dans le cadre de Ia presente etude, nous n'avons pas procede 
a une analyse de sensibilite. Nous avons neanmoins veille a 
choisir une taille de maille legerement superieure a Ia dis
tance caracteri stique entre deux observations consecutives. 
Ce choix permet de diminuer les discontinuites spatiales sans 
introduire un li ssage excessif. 

• 

• 

• 
• 

Figure 3: Les donnees ini tiales (a gauche), recensees le long des 
transects (fleches) a differents moments, ont ete repartees dans 
une grille (a droite). Pour chaque maille de cette grille, on a retenu 
uniquement Ia densite Ia plus elevee observee par espece. Ces 
nouvelles donnees ont ete baptisees I 'ensemble des donnees 
traitees, et ont ensuite ete utili sees comme telles dans des 
interpolations spati ales . 

En appliquant cette methode, on a tenu compte au maximum 
de Ia forte dynamique des oiseaux de mer, aussi bien en ce 
qui concerne !'utilisation spatiale que le renouvellement ra
pide des especes migratrices . Pour les especes qui se retrou
vent fortement concentrees pendant une periode re lativement 
courte (par exemple Ia macreuse noire) cette methode est, en 
tout cas, plus appropriee qu ' une methode basee sur les va
leurs moyennes d ' une periode plus longue. De cette maniere , 
on ne court pas le risque que certaines z~mes qui ne sont utili
sees que tres peu de temps, mais par de grands nombres 
d ' oiseaux perdent de leur importance a cause d ' un calcul de 
moyenne dans lequella valeur Ia plus elevee serait fortement 
attenuee par de nombreuses valeurs basses . Par contre, cette 
methode a auss i des desavantages : 

• E lle convient moins bien aux especes qui se rassemblent 
par exemple autour des activi tes de peche ou de nav iga-
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dief, grote jager en in mindere mate dwergmeeuw een 
enigszins vertekend beeld geven. 

• Toevallige waarneming op een plaats waarvan de soort 
doorgaans weinig gebruik maakt (bijvoorbeeld enkele 
vliegende futen op grote afstand van de kust), kunnen 
een plaats belangrijker Iaten uitschijnen dan deze in 
werkelijkheid is. 

• Gebieden waar weinig geteld werd, kunnen daarentegen 
voor bepaalde soOiten minder belangrijk naar voor ko
men dan ze in werkelijkheid zijn, omdat de kans dater 
een grote dichtheid waargenomen wordt kleiner is. 

In de uiteindelijke afbakening van de belangrijke gebieden 
kan men in de mate van het mogelijke rekenmg houden 
met bovengenoemde onvolkomenheden. 

4.4. Toegepaste methodologie bij het bepalen 
van de belangrijkste gebieden 

per soort 

4.4.1. Extrapolatie van de gegevens 

De dichtheden van de vogels per soort zijn enkel gekend 
voor de locaties waar geteld werd. Indien men echter kaar
ten van het volledige Belgische dee] van de Noordzee op
maakt, is informatie van aile locaties nodig. Er moet dus 
een extrapolatie gemaakt worden over de niet bezochte 
locaties. 
Yoor het opstellen van de verspre idingskaarten werd ge
bruik gemaakt van a lle data (inclusief de nultellingen33) 

van de verwerkte gegevensset met een positie in Belgische 
zeegebieden en de onmiddellijke omgeving. Er werd een 
nieuw rooster gedefinieerd met regelmatige eel len met zij
den van 500 m. De vogeldichtheden voor aile locaties in 
Belgische zeegebieden werclen voor e lke eel van 0,25 km2 

op basis van de verwerkte gegevensset (I set per geselec
teercle soort) geextrapoleerd. Hiervoor werd de IDW 
(Inverse Distance Weighted - afstancl gewogen gemid
delde) methode toegepast. De geextrapoleerde waarden 
werden voor elke eel van het nieuwe rooster berekencl uit 
het afstands gewogen gemidde lcle van de gekende waarden 
die binnen een straa l van 5 km t.o.v. het middelpunt van de 
beschouwde eel vallen34. Yoor de extrapolatie met de IDW 
methode werd de afstancl van 5 km gekozen, op basis van 
de informatie in de verwerkte gegevensset, en de totale 
oppervlakte van de Belgische zeegebieden. 
De clichtheiclsanalyse van het IDW type wercl hier gebruikt 
om de puntwaarnemingen te verde len over een oppervlakte 
rekening houdencl met de naburige observaties. Deze ana
lyse wordt echter be"Invloecl door de niet-bemonsterde 
locaties (te onderscheiden van de nulte llingen). Het meren
deel van deze niet bestucleerde zones bevindt zich verder in 
zee, maar ook in de Franse en Nederlandse kustwateren35 

(DEN IS, 0 ., 2002). De bepaling van de verspreicling van 
vogels vercler in zee is daardoor, net zoals in de Franse en 
Nederl anclse aanpalencle gebieclen, minder nauwkeurig . 
Waar geen meetgegevens binnen de straal van 5 km van 
een punt beschikbaar zij n, is ook geen geextrapoleerde 
waarcle beschikbaar. Het valt niet te verwachten clat de 

tion. Par consequent, les cartes de repartition de Ia Sterne 
pierregarin, du grand Iabbe et dans une moindre mesure de 
Ia mouette pygmee fourni ssent une image legerement faus
see. 

• L' observation aleatoire a un endroit generalement peu uti
lise par une espece (par exemple quelques grebes huppes en 
vol assez loin de Ia cote) peut donner £ un endroit une impor
tance superieure a son importance reelle. 

• Les zones clans Jesquelles on effectue peu de comptages 
peuvent, par contre, apparaltre pour certaines especes 
comme moins importantes qu'elles ne Je sont en realite, du 
fait que Ia probabilite cl ' y avoir rencontre une densite e levee 
de ces especes est faible. 

Dans Ia de limitation finale des zones importantes, on peut tenir 
compte, dans Ia mesure clu possible, des imperfections men
tionnees ci-dessus. 

4.4. Methodologie utilisee pour determiner 
les zones les plus importantes pour chaque espece 

selectionnee 

4.4.1. Extrapolation des donnees 

Les clensites d ' oiseaux des especes selectionnees ne sont con
nues que dans les endroits oi:1 des comptages ont ete effectues . 
Neanmoins si on veut dresser des cartes de ]'ensemble de Ia 
partie be ige de Ia Mer du Nord, on doit absolument disposer 
d ' informations concernant toutes les zones, y compris celles 
depourvues d 'observations. II faut done proceder a une extra
polation afin de calculer des valeurs pour Jes zones non etu
diees. 
Pour dresser Jes cartes de repartition, nous avons utilise toutes 
les donnees du jeu de donnees traitees (y compris Jes compta
ges nuls33) dont Ia position etait situee dans Je perimetre des 
espaces marins de Ia Belgique et des environs immediats. Une 
nouvelle grille comportant des cellules (pixels) regulieres de 
500 m de cote a ete definie. Les clensites d ' oiseaux ont ete ex
trapolees pour chaque pixel de 0,25 km2 sur base de I' ensemble 
des donnees traitees ( I jeu de donnees distinct par espece selec
tionnee) . Pour ce faire, nous avons applique Ia methode IDW 
(Inverse Distance Weig/{ted - moyenne ponderee en fonction 
de Ia distance). Les valeurs extrapolees ont ete calculees pour 
tous les pixels de Ia nouvelle grille a partir de Ia moyenne pon
deree en fonction de Ia distance des valeurs voisines connues 
tombant clans un rayon de 5 km par rapport au point centra l du 
pixel concerne34. La distance de 5 km a ete choisie sur ba e des 
informations de I' ensemble du jeu de donnees traitees, et de Ia 
surface totale des espaces marins de Ia Belgique. 
L'analyse de clensite du type IDW a ete utilisee pour repartir les 
observations ponctuelles sur une ·surface en tenant compte des 
observations voisines. Cette analyse a toutefois ete influencee 
par Jes localisations pour Jesque lles on ne disposait pas cl 'obser
vations (qui ne doivent pas etre con fondues avec Jes zones d 'ob
servations nulles). La maj orite de ces zones non etudiee se si
tuent plus loin en mer, mais aussi dans les eaux cotieres franc;:ai
ses et neerlandaises35 (DENIS, 0 . 2002). La determination de Ia 
repartition des oiseaux plus lo in en mer est des lors mo ins pre
c ise, com me c' est aussi le cas pour Jes zones franc;:a ises et neer-



dichtheid van de vogels in het zeer beperkte (offshore) ge
bied waarvoor geen data beschikbaar zijn, zou afwijken 
van die van de omringende gebieden. 
Deze dichtheidsanalyse geeft ons een resultaat onder 
matrixvorm (rooster). Daarbij stelt de waarde van elke eel 
van dit rooster een voorspelde (geextrapoleerde) maxi male 
dichtheid van de soort voor gedurende het jaar. 

4.4.2. Klassenindeling van de geextrapoleerde 
absolute waarden en kartografie 

De absolute maximale dichtheden die vastgesteld werden 
van elke soort, verschillen sterk van soort tot soort. Ook 
binnen een soort is er een grote spreiding van geextrapo
leerde dichtheden. Voor de zwarte zee-eend is dit bijvoor
beeld een spreiding van 0 tot 2.100 dieren per km2. De ab
solute dichtheden werden teruggeleid tot 12 klassen. Yoor 
het bepalen van de grenzen van deze klassen werden de I 0 
hoogste geextrapoleerde dichtheden in de klasse met de 
hoogste waarden (klasse 11 ) ondergebracht. De volgende 
tien klassen worden gevormd door de laagste waarde van de 
hoogste klasse in tien te del en. Klasse l 0 wordt zo gevormd 
door de waarden tussen 90% en I 00% van deze waarde, 
klasse 9 door de waarden tussen 80% en 90% van deze 
waarde, enzovoort. Klasse l wordt gevormd door de waar
den tussen een minimaal aantal vogels en 10%. De laagste 
klasse (klasse 0) houdt de waarden van 0 tot een minimum 
aantal vogels in. Door het onderbrengen van de tien hoogste 
geextrapoleerde dichtheden in de hoogste klasse' hebben 
extreem hoge waarnemingen in een locatie op een moment 
een geringere invloed op het uiteindelijke resultaat. 
Als voorbeeld wordt hieronder de indeling in klassen van 
de geextrapoleerde dichtheden van de zwarte zee-eend 
voorgesteld. 

Klasse Berekening 

0 0 tot een mini male waarde 

II 
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landaises adjacentes. Quand les donnees de mesure etaient man
quantes dans un rayon de 5 km par rapport a un point, l' algo
rithme n'a calcule aucune valeur extrapolee. Cependant rienne 
laisse presager que Ia densite des oiseaux dans une zone (off-· 
shore) tres limitee, pour laquelle l' algorithme n'aurait pas ca1-
cule de valeur, soit differente de celle des zones qui I'entourent. 
Cette analyse de densite nous fournit un resul tat sous format 
matriciel (grille). La valeur de chaque pixel (cellule) de cette 
grille represente Ia densite maximale calculee (ext:rapolee) de 
l'espece pendant l'annee. 

4.4.2. Classification des valeurs absolues extrapoh~es et 
cartographie 

Ces densites maxi males absolues calculees pour chaque espece 
varient fortement d' une espece a l' autre. En outre au sein de 
chaque espece, on note aussi que Ies valeurs extrapolees peu
vent etre fort ecartees d' une extreme a I' autre. Pour Ia macreuse 
noire, on arrive, par exemple, a un ecart entre les deux extremes 
des valeurs qui vade 0 a 2. 100 individus au km2. Les densites 
absolues ont ete ramenees en 12 classes. Pour Ia determination 
des limites de ces classes, nous avons, pour commencer, re
groupe les lO densites extrapolees les plus elevees dans une 
seule classe (Ia plus elevee, ou classe 11 ). La valeur de Ia limite 
inferieure de Ia classe II correspond par definition a 100% et a 
ensuite ete divisee par dix pour determiner les limites des clas
ses suivantes. La classe I 0 est done constituee des valeurs se 
situant entre 90% et 100% de cette valeur, Ia classe 9 des va
leurs entre 80% et 90% de cette valeur, etc. La classe I est cons
tituee des valeurs entre un nombre minimum d' oiseaux et 10%. 
La classe Ia plus basse (classe 0) est celle des valeurs de 0 a un 
nombre minimum d'oi seaux. Le fait d'avoir regroupe les dix 
densites extrapolees les plus elevees dans Ia classe Ia plus ele
vee (classe II ), diminue I' influence sur le resultat final des ob-

Aantal vogels 
per km2 

2 

Minimale waarde tot 10% van de eerste hoogste dichtheid 

I 0% - 20% van de eerste hoogste geextrapoleerde dichtheid 

0-1 

1,001 -30 

30,00 1-60 

9 

10 

II 

80%- 90% van de eerste hoogste geextrapoleerde dichtheid 

90% - 100% van de eerste hoogste geextrapoleerde dichtheid 

I 0 hoogste waarden van de geextrapoleerde dichtheid 

240 ,00 1-270 

270 ,00 1- 300 

300 ,001 - 2100 

Classe Calcul 

0 De 0 a une valeur minimum 

Valeur minimum a 10% de Ia limite inferieure 
de Ia classe II 

2 10% - 20% de Ia limite inferieure de Ia classe II 

9 80% -90% de Ia limite in ferieure de Ia classe II 

10 90%- 100% de Ia l imite inferieure de Ia classe II 

II I 0 val eurs les plus elevees de Ia dens ire extrapolee 

Nombre d ' oiseaux 
au km2 

0- 1 

1.001-30 

30,001-60 

240,00 1- 270 

270,00 l - 300 

300,001 -2 100 
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Het verkregen resultaat is een beeld van de verspreiding 
van elke soort in de zeegebieden. Op de verspreidings
kaarten wordt de contourlijn van de waarden die in de klas
sen 2 tot en met 11 vallen, aangeduid. 

4.4.3. Bepaling van de belangrijkste gebieden 
per soort 

Aan de hand van de verkregen verspreidingskaarten wer
den voor elke soort concentratiegebieden ge"identificeerd 
door contourlijnen te trekken rond de klassen 2 tot en met 
11. Van deze concentratiegebieden werden voor elk oort 
de belangrijkste geselecteerd, op basis van het (voor
spelde) maximale aantal vogels dat er voorkomt. Het is 
niet noodzakelijk, noch aangewezen dat aile gebieden die 
uit de verspreidingskaarten als relatief belangrijk naar voor 
komen, ook geselecteerd worden (artikel 4, lid 1 van de 
Vogelrichtlijn). Het is mogelijk dat voor bepaalde soorten 
slechts een gebied geselecteerd wordt, indien dit gebied 
vee! belangrijker blijkt dan de andere gebieden. Voor an
dere soorten kunnen meerdere gebieden geselecteerd wor
den. Voor soorten waarvoor uit de verspreidingskaarten 
blijkt dat ze niet geconcentreerd voorkomen in bepaalde 
Iocaties, is het niet mogelijk om dergelijke gebieden aan te 
wijzen. 
Het gebruik van de contourlijn rond kJasse 2 werd verko
zen omdat die voor de meeste soorten het meest zinvol 
blijkt. Het gebruiken van contourlijnen rondom klassen 
hoger dan 2 zou voor vee! soorten een resultaat geven met 
vee! kleine, verspreide en los van elkaar staande gebieden. 
Het gebruiken van contourlijnen rond klasse 1 zou daaren
tegen voor een aantal soorten zeer uitgebreide gebieden tot 
gevolg hebben, met in het grootste gedeelte van deze ge
bieden slechts relatief !age dichtheden van de betrokken 
soort. 
Met behulp van het GIS werd voor de belangrijkste 
concentratiegebieden bepaald wat het maximale (voor
spelde) percentage van de betreffende soort is dater voor
komt, tegenover het totale maximale (voorspelde) aantal in 
de Belgische zeegebieden. Ook de oppervlakte van de 
concentratiegebieden werd bepaald. 

4.5. Toepassing van de methodologie voor de 
selectie van gebieden 

4.5.1. Bepaling van de belangrijkste gebieden per 
soort 

Fuut Podiceps cristatus 

Futen komen voor in het volledige kustgebied, met de 
hoogste dichtheden binnen de 8 mij1 van de kust. De 
verspreidingskaart toont hogere dichtheden aan in vol
gende gebieden (kaart 5 en 6): 

I) Het gebied van de zuidelijke Oostendebank tot de wes
telijke Wenduinebank (86 km2, 22% van de futen); 

2) De westelijke Nieuwpoortbank, Smalbank en het 

servations ponctuelles extremement elevees. 
A titre d' exemple, nous avons repris a Ia page precedente Ia 
repartition des classes de densites extrapolees de Ia macreuse 
noire. 
Le resultat est une image de Ia repartition de chaque espece 
dans les espaces marins de Ia Belgique. Les !ignes de contours 
englobant Ies valeurs comprises dans Ies classes 2 a 11 ont ete 
dessinees sur les cartes de repartition. 

4.4.3. Choix des zones les plus importantes pour 
chaque espece 

Sur base des cartes de repartition obtenues pour chaque espece, 
on a identifie des zones de concentration en dessinant des 
!ignes de contour (isolignes) autour des classes 2 a II . Pour 
chaque espece, les zones de concentration les plus importantes 
sur base du nombre maximum (prevu) d' oiseaux a ete identi
fiee. II n' est pas necessaire, ni me me recommande de selection
ner toutes les zones qui apparaissent importantes sur Ies cartes 
de repartition (article 4, paragraphe I de Ia Directive Oiseaux). 
Si une zone s'avere beaucoup plus importante que les autres 
pour une espece, il se peut qu'une seule zone soit selectionnee. 
Pour d'autres especes, plusieurs zones peuvent etre selection
nees. Pour les especes peu ou pas concentrees a certains en
droits, Ia designation de zones de ce type est impossible. 
Le choix de Ia Iigne de contour marquant Ia classe 2 repose sur 
le fait que, pour Ia majorite des especes, cette classe semblait Ia 
plus judicieuse pour delimiter les zones de concentration des 
oiseaux. L' utilisation des !ignes de contour autours des classes 
superieures a 2 aurait donne un resultat dans lequel on aurait eu 
de nombreuses petites zones de concentration isolees Jes unes 
par rapport aux autres. L'utilisation des !ignes de contours 
au tour de Ia classe I aurait par contre entraine Ia delimitation de 
zones tres etendues pour une serie d' especes, avec dans Ia plus 
grande portion de ces zones, des densites relativement faibles 
de I'espece concernee. 
A !'aide du SIG nous avons determine, pour les zones de con
centration Ies plus importantes, Ie pourcentage maximum 
(prevu) de I'espece concernee par rapport au nombre total 
maximum (prevu) d'individus de cette espece dans les espaces 
marins de Ia Belgique. La superficie des zones de concentration 
a egalement ete calculee. . 

4.5. Application de Ia methodologie de 
selection des zones 

4.5.1. Choix des zones les plus importantes pour chaque 
espece selectionnee 

Le grebe huppe Podiceps cristatus 

Le grebe huppe se rencontre dans !'ensemble de Ia zone c6tiere 
et ses densites sont les plus elevees dans une zone de 8 milles 
nautiques a partir de Ia cote. La carte de repartition fait appara'i
tre les plus fortes concentrations dans les zones suivantes (car
tes 5 et 6) : 

I) Ia zone qui s' etend du sud de I' Oostendebank a !'ouest du 
Wenduinebank (86 km2, 22% de grebes huppes); 
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Kaart 5: Verspreiding van de fuut Podiceps cristatus in de Belgische zeegebieden 
Carte 5: Repartition du grebe huppe Podiceps cristatus dans les espaces marins de Ia Belgique 

gebied ten noorden van de Broersbank (61 km2, 18% 
van de futen); 

3) De Vlakte van de Raan (Droogte van Schooneveld) (28 
km2, 9% van de futen); 

4) Het gebied ten zuiden van de Stroombank (14 km2
, 4% 

van de futen) . 

Op basis van het aantal vogels en de oppervlakte van deze 
gebieden, beschouwen we als belangrijkste en meest ge
schikte gebieden de twee eerst vermelde. Omwille van het 
geconcentreerd voorkomen van deze soort verdient het 
aanbeveling om deze gebieden op te nemen in een SBZV. 

Zwarte zee-eend Melanitta nigra 

De zwarte zee-eend komt zeer geconcentreerd voor binnen 
de 5-6 mijl uit de kust. De verspreidingskaart (kaart 7 en 8) 

2) Le Nieuwpoortbank occidental, le Smalbank et la zone au 
nord du Broersbank (61 km2, 18% des grebes huppes) ; 

3) le Vlakte van de Raan (Droogte van Schooneveld) (28 km2, 

9% des grebes huppes); 
4) Ia zone au sud du Stroombank (14 km2, 4% des grebes hup-

pes). 

Sur base du nombre d'oiseaux et de Ia superficie de ces zones, 
nous considerons les deux premieres zones ci-dessus comme 
les zones les plus importantes et les plus appropriees. Comme 
l'espece se concentre dans ces zones, il convient de recomman
der leur classement en zones de protection speciale. 

La macreuse noire Melanitta nigra 

La macreuse noire est presente de maniere tres concentree dans 
une zone de 5-6 milles nautiques a partir de Ia cote. Sa carte de 
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Kaart 6: Belangrijkste gebieden voor de fuut Podiceps cristatus in de Belgische zeegebieden 
Carte 6: Zones Jes plus importantes pour le grebe huppe Podiceps cristatus dans les espaces marins de Ia Belgique 

toont aan dat slechts een gebied als zeer belangrijk be
schouwd kan worden: het gebied van de Stroombank tot de 
oostelijke Nieuwpoortbank (57 km2

, 59% van de zwarte 
zee-eenden). Een ander gebied waar de zwarte zee-eend 
geconcentreerd voorkomt, is de centrale Wenduinebank. 
Dit gebied is echter vee! minder belangrijk dan het eerstge
noemde, zowel naar oppervlakte (5 km2

) als naar aantallen 
vogels (5% van de zwarte zee-eenden). Vandaar dat het 
niet kan beschouwd worden als meest geschikt. 
Door het sterk geconcentreerd voorkomen van de zwarte 
zee-eend verdient het aanbeveling het belangrijkste gebied 
op te nemen in een SBZV. 

Ook uit de vliegtuigtellingen uitgevoerd door het IN in de 
periode 1996-2003 (niet gepubliceerd) blijkt dat het be
langrijkste concentratiegebied van zee-eenden rond de 
Stroombank en oostelijke Nieuwpoortbank ligt (74% van 
aile waarnemingen). Deze tellingen tonen aan dat het on-

repartition (cartes 7 et 8) fait apparaitre que seule une zone peut 
etre consideree comme tres importante: Ia zone qui s'etend du 
Stroombank au Nieuwpoortbank oriental (57 km2, 59% des 
macreuses noires). Du fait de la forte concentration de Ia ina
creuse noire dans la zone principale, il convient de recomman
der son classement en zone de protection speciale. 
Une autre zone de concentration de la macreuse noire est situee 
au centre du Wenduinebank. Cette zone est toutefois beaucoup 
moins importante que la premiere, et ce, tant en termes de su
perficie (5 km2) que de nombre d'oiseaux (5 % des macreuses 
noires). Cette zone ne peut done pas etre consideree comme Ia 
plus appropriee. 
Par ailleurs, les comptages par avion effectues par l'IN pendant 
la periode 1996-2003 (non publies et non utilises dans la pre
sente etude) confirment en partie nos resultats et montrent ega
lement que la principale zone de concentration de Ia macreuse 
noire se situe autour du Stroombank et du Nieuwpoortbank 
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Kaart 7: Verspreiding van de zwarte zee-eend Melanitta nigra in de Belgische zeegebieden 
Carte 7: Repartition de Ia macreuse noire Melanitta nigra dans les espaces marins de Ia Belgique 

diepe kustgebied van de westelijke kustbanken (Smalbank, 
Trapegeer, Broersbank), waar weinig of geen scheep
stellingen uitgevoerd werden, gemiddeld 23 % van de aan
wezige zee-eenden herbergt. 

Grote stern Sterna sandvicensis 

De grote stern wordt waargenomen in een zeer ruim ge
bied, vooral vanaf de laagwaterlijn tot 22 mijl uit de kust. 
Enkele gebieden met hogere concentraties zijn (kaart 9 en 
10): 

1) De Westelijke Nieuwpoortbank, tussen de Smalbank en 
de Trapegeer (42 km2, 11 % van de grote sternen); 

2) Het gebied rond de haven van Oostende (22 km2, 8% 
van de grote sternen); 

3) Talrijke kleinere gebieden, waaronder het gebied ten 
westen van de haveningang van Zeebrugge (12 km2

, 4% 

oriental (74% de toutes les observations). Les memes compta
ges montrent que la zone c6tiere peu profonde des banes co tiers 
occidentaux (Smalbank, Trapegeer, Broersbank), ou on a peu 
fait de comptages par bateau, abritent en moyenne 23% des 
macreuses noires presentes. 

La sterne caugek Sterna sandvicensis 

La sterne caugek est observee sur un tres vaste territoire, princi
palement dans une zone situe entre la laisse de basse mer et 22 
milles nautiques au large. Les quelques zones ou on note des 
concentrations plus importantes sont (cartes 9 et 10): 

1) le Nieuwpoortbank occidental, entre le Smalbank et le 
Trapegeer (42 km2, 11 % des sternes caugek) ; 

2) la zone autour du port d'Ostende (22 km2, 8% des sternes 
caugek); 

3) de nombreuses zones plus petites, dont Ia zone situee a 
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Kaart 8: Belangrijkste gebieden voor de zwarte zee-eend Melanitta nigra in de Belgische zeegebieden 
Carte 8: Zones les plus importantes pour Ia macreuse noire Melanitta nigra dans les espaces marins de Ia Belgique 

van de grote sternen), de Akkaertbank (11 km2, 4% van 
de grote sternen) en de westelijke Gootebank. 

Het voorkomen van de soort is het duidelijkst gerelateerd 
aan een specifieke habitat ( ondiepe zandbanken) in het ge
bied tussen de Smalbank en de Trapegeer. We kunnen be
sluiten dat de grote stern zeer verspreid voorkomt, maar 
dat de twee grootste gebieden (de twee eerst vermelde) 
kunnen geselecteerd worden voor opname in een SBZV. 

Visdief Sterna hirundo 

Uit de verspreidingskaart van de visdief blijkt dat deze 
soort vooral voorkomt in het meest nabije kustgebied. Er 
zijn twee belangrijke concentraties (in volgorde van 
belang; kaart 11 en 12): 

l'ouest de l'entree du port de Zeebrugge (12 km2, 4% des 
sternes caugek), l' Akkaertbank (11 km2, 4% des sternes 
caugek) et le Gootebank occidental. 

La presence de cette espece est nettement liee a un type d'habi
tat bien precis (banes de sable peu pro fonds) dans la zone situee 
entre le Smalbank et le Trapegeer. On peut done conclure que la 
sterne caugek a une repartion tres dispersee, mais que les deux 
plus grandes zones de concentration (les deux premieres zones 
citees ci-dessus) peuvent etre recommandees en vue d'un clas
sement en zones de protection speciale. 

La sterne pierregarin Sterna hirundo 

II ressort de la carte de repartition de la sterne pierregarin que 
cette espece se rencontre surtout a proximite directe de la zone 
cotiere. On note deux concentrations importantes (par ordre 
d'importance; cartes 11 et 12): 
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Kaart 9: Verspreiding van de grote stern Sterna sandvicensis in de Belgische zeegebieden 
Carte 9: Repartition de la sterne caugek Sterna sandvicensis dans les espaces marins de Ia Belgique 

1) Het zeegebied rond de voorhaven van Zeebrugge (45 
krn2, 32% van de visdieven); 

2) Het zeegebied rond de haven van Oostende (15 km2, 

16% van de visdieven). 

Het zeegebied rond Zeebrugge is belangrijk voor broe
dende en niet broedende vogels, het gebied rond Oostende 
enkel voor niet broedende. Gezien de duidelijke concentra
ties is het aangewezen dat deze gebieden geselecteerd wor
den voor opname in een SBZV. 

Dwergstern Sterna albifrons 

Ondanks de relatief uitgebreide broedkolonie te 
Zeebrugge, worden op zee zelden dwergsternen gezien. De 
meeste dwergstemen foerageren zeer dicht bij de kust, op 
minder dan 3 km van de broedkolonie (SEYS, 2001). In 
Zeebrugge foerageren ze vooral binnen de haven (VAN 

1) la zone autour du port de Zeebrugge (45 km2, 32% des ster
nes pierregarin); 

2) la zone autour du port d'Ostende (15 krn2, 16% des stemes 
pierregarin); 

La zone marine autour de Zeebrugge est importante pour les 
oiseaux nidifiants et non nidifiants, la zone autour d'Ostende 
n'est importante que pour les oiseaux qui ne nidifient pas. Etant 
donne la concentration evidente de cet oiseau dans les deux 
zones ci-dessus, il est recommande de les selectionner et d'en 
proposer le classement en zones de protection speciale. 

La sterne naine Sterna albifrons 

Malgre la colonie de nidification relativement etendue du port 
de Zeebrugge, on rencontre rarement des sternes naines en mer. 
La plupart des stemes naines se ravitaillent tres pres de la cote, 
a moins de 3 krn de la colonie (SEYS, 2001). A Zeebrugge, elles 



60 JAN HAELTERS, LAURENCE VIGIN, ERIC W.M. STIENEN, SERGE SCORY, ECKHART KUIJKEN, THIERRY G. JACQUES 

0 

""'" 0 ..-
LO 

..-
LO 

0' 3 0' 

Sterna sandvicensis 

Kaart 10: Belangrijkste gebieden voor de grote stern Sterna sandvicensis in de Belgische zeegebieden 
Carte 10: Zones les plus importantes pour Ia sterne caugek Sterna sandvicensis dans les espaces marins de Ia Belgique 

DEN BOSSCHE et al., 1995). Dit blijkt ook uit de gegevens 
verzameld tijdens scheepstellingen. In meer dan 10 jaar 
tellingen op zee werden slechts twee individuen waargeno
men in Belgische zeegebieden (STIENEN et al., 2002a). 
Migraties zouden vooral 's nachts plaatsvinden. (STIENEN 
et al., 2002b). 
Omwille van deze redenen is het niet mogelijk om op basis 
van scheepstellingen belangrijke gebieden voor deze soort 
aan te wijzen op zee. 
De soort foerageert rond de broedkolonie niet achter sche
pen, maar vooral dicht bij de havendammen. Door de 
recentelijke aanleg van het sternenschiereiland foerageren 
dwergsternen tegenwoordig vaker aan de zeezijde van de 
oostelijke strekdam van Zeebrugge (gegevens IN, tellin
gen vanaf het land, niet gepubliceerd), en vrijwel steeds 
binnen een straal van 2 km van de kolonie. Dit gebied 

se nourrissent surtout a l'interieur du port (VAN DEN BosscHE 
et al. , 1995). Cette constatation ressort aussi des donnees ras
semblees lors des comptages par bateau. Sur plus de 10 ans de 
comptages en mer, on n'a observe que deux individus de cet 
espece dans les espaces marins de la Belgique (Stienen et al. , 
2002a). On suppose que les migrations se font surtout la nuit 
(STIENEN et al., 2002b). 
Pour toutes ces raisons il est impossible de designer des zones 
importantes pour cette espece sur base des comptages en mer. 
Cette espece s' alimente au tour de la colonie et tout pres des 
jetees. On ne Ia retrouve pas derriere les navires. Le recent 
amenagement de Ia presqu'lle des sternes a eu pour 
concequence que les sternes naines s' alimentent desormais 
plus sou vent du cote marin de Ia digue orientale de Zeebrugge 
(donnees de l'IN, comptages terrestres non publies), et presque 
toujours dans un rayon de 2 km de la colonie. Cette zone est 
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Kaart 11: Verspreiding van de visdief Sterna hirundo in de Belgische zeegebieden 
Carte 11: Repartition de Ia sterne pierregarin Sterna hirundo dans les espaces marins de Ia Belgique 

wordt volledig omsloten door het belangrijkste concentra
tiegebied van de visdief. 

Dwergmeeuw Larus minutus 

De verspreidingskaart van de dwergmeeuw in Belgische 
zeegebieden toont aan dat de soort zeer verspreid voor
komt, maar vooral binnen de 12 mijl uit de kust. In de meer 
offshore gelegen gebieden wordt deze soort zelden waar
genomen. Er zijn twee concentratiegebieden, die echter 
beperkt zijn qua omvang en aantallen vogels (kaart 13 en 
14): 

1) Het gebied rond de voorhaven van Zeebrugge (11 km2, 

5% van de dwergmeeuwen); 
2) Het gebied buiten de haven van Oostende (7 km2, 5% 

van de dwergmeeuwen). 

deja entierement englobee dans la plus importante zone de con
centration de Ia sterne pierregarin. 

La mouette pygmee Larus minutus 

La carte de repartition de Ia mouette pygmee dans les espaces 
marins de la Belgique fait apparal:tre que cette espece a une 
repartition tres dispersee mais se rencontre surtout dans une 
zone situee entre la laisse de basse mer et 12 milles nautiques 
au large. Cette espece est par ailleurs rarement observee dans 
les zones plus au large. On note deux zones de concentration, 
toutefois relativement limitees aussi bien en taille qu'en nom
bre d'oiseaux (cartes 13 et 14): 

1) La zone autour de l'avant-port de Zeebrugge (11 km2, 5% 
des mouettes pygmees); 

2) La zone a l'exterieur du port d'Ostende (7 krn2
, 5% des 

mouettes pygmees); 
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Kaart 12: Belangrijkste gebieden voor de visdief Sterna hirundo in de Belgische zeegebieden 
Carte 12: Zones les plus importantes pour Ia sterne pierregarin Sterna hirundo dans les espaces marins de Ia Belgique 

De concentratiegebieden die voor deze soort kunnen ge
i:dentificeerd worden zijn klein, omdat deze soort meer ver
spreid voorkomt in het kustgebied dan bepaalde andere 
soorten. De grote spreiding is verbonden met het feit dat 
deze soort deze gebieden, net zoals de aanpalende kust
gebieden van Frankrijk en Nederland, gebruikt tijdens de 
migratie. De twee kleine gebieden met concentraties in en 
om de havens van Zeebrugge en Oostende kunnen ver
klaard worden door het foerageergedrag van dwerg
meeuwen. Ze foerageren vaak rond frontsystemen, of in 
het zog van schepen waar kleine voedselpartikels aan de 
oppervlakte komen (SEYS, 2001). 
Het verdient aanbeveling om een gedeelte van het ver
spreidingsgebied van de dwergmeeuw, waaronder de twee 
kleine concentratiegebieden, op te nemen in een SBZV. 

Les zones de concentration ayant pu etre identifiees pour cette 
espece sont petites. Ceci est du au fait qu' elle a une repartition 
plus dispersee dans la zone c6tiere que certaines autres especes. 
Cette repartition diffuse est liee au fait que la zone belge, ainsi 
que les zones c6tieres adjacentes frans;aises et neerlandaises 
sont frequentees par cette espece pendant sa migration. Les 
deux petites zones de concentration dans et autour des ports de 
Zeebrugge et d'Ostende s'expliquent par le comportement ali
mentaire des mouettes pygmees. Celles-ci s' alimentent en effet 
souvent aux abords des fronts marins, ou dans le sillage des 
navires ou de petites particules alimentaires sont charriees a la 
surface de l' eau (SEYS, 2001 ). 
Il convient done de recommander qu'une partie de la zone de 
repartition de la mouette pygmee, dont ces deux petites zones 
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Kaart 13: Verspreiding van de dwergmeeuw Larus minutus in de Belgische zeegebieden 
Carte 13: Repartition de Ia mouette pygmee Larus minutus dans les espaces marins de Ia Belgique 

Grote jager Stercorarius skua 

De kaart met de verspreiding van de grote jager toont een 
zeer uniform beeld (kaart 15), met lage absolute dicht
heden. Er kunnen geen specifieke locaties aangetoond 
worden met hoge concentraties. Uit de basisgegevens 
blijkt dat de hogere concentratie in het noorden van de 
zeegebieden een anomalie betreft. De verspreiding is voor 
een belangrijk deel afhankelijk van het voorkomen van 
vissersschepen in het gebied. 
Omwille van deze redenen is het niet aangewezen om de 
verspreidingsgegevens van deze soort in aanmerking te 
nemen voor het beschermen van bepaalde gebieden. 

de concentration, soit retenue en vue d' un classement en zone 
de protection speciale. 

Le grand labbe Stercorarius skua 

La carte de repartition du grand Iabbe fait apparaitre une repar
tition tres uniforme (carte 15), et de faibles densites absolues . 
Aucune zone specifique de concentration n'a pu etre mise en 
evidence. Les donnees de base indiquent que la petite zone de 
concentration dans Je nord des espaces marins est une anoma
lie. La repartition de cette espece depend en grande partie de la 
presence de navires de peche dans la zone. 
C'est la raison pour laquelle il ne convient pas, a partir des don
nees de repartition de cette espece, d' envisager la protection de 
zones particulieres. 
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Kaart 14: Belangrijkste gebieden voor de dwergmeeuw Larus minutus in de Belgische zeegebieden 
Carte 14: Zones les plus importantes pour Ia monette pygmee Larus minutus dans les espaces marins de Ia Belgique 

4.5.2. Het periodiek belang van een gebied voor een 
soort 

De kaarten met de aanduiding van de belangrijkste gebie
den per soort geven geen indicatie van de peri ode wanneer 
dit gebied belangrijk is. Voor sommige soorten zijn de 
Belgische zeegebieden belangrijk tijdens de wintermaan
den, voor andere tijdens de trekperiode of het broed
seizoen. Van de vijf soorten die in aanmerking komen voor 
het aanwijzen van SBZVs, werden, op basis van de vogel
tellingen op zee, de belangrijkste maanden van voorkomen 
bepaald (figuur 4) . Dit is belangrijk m.b.t. eventuele toe
komstige beheersmaatregelen. Het heeft geen zin om bij
voorbeeld voor activiteiten met een tijdelijke impact in de 
zomermaanden, maatregelen te nemen ten opzichte van 
soorten die enkel voorkomen tijdens de wintermaanden. 

4.5.2. L'importance periodique d'une zone pour une 
espece 

Les cartes de designation des zones les plus importantes pour 
chacune des especes ne fournissent aucune indication sur Ia 
periode pendant laquelle une zone est importante. Pour certai
nes especes, les espaces marins de la Belgique sont importants 
pendant les mois d'hiver tandis que pour d'autres ils le sont 
pendant la periode de migration ou la saison de nidification. 
Pour les cinq especes succeptibles de faire 1' objet d'une 
designation de zones de protection speciale on a determine, sur 
base de comptages en mer, les mois pendant lesquels l' espece 
se rencontre le plus (figure 4). Ce resultat est important pour 
d'eventuelles futures mesures de gestion. Cela n'a aucun sens, 
par exemple, de prendre des mesures restrictives pour des acti
vites n'ayant qu'un impact temporaire pendant les mois d'ete si 
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Kaart 15: Verspreiding van de grote jager Stercorarius skua in de Belgische zeegebieden 
Carte 15: Repartition du grand Iabbe Stercorarius skua dans les espaces marins de Ia Belgique 

Grote sternen worden waargenomen van maart tot oktober, 
met de hoogste dichtheden in de peri ode april totjuli. Er zijn 
waarnemingen van visdieven van april tot oktober, maar de 
hoogste dichtheden worden bereikt in de periode mei tot 
juli. De vogels waargenomen in mei enjuni betreffen vooral 
vogels die broeden te Zeebrugge. Futen broeden in zoet
watergebieden in Eurazie, en zijn typische wintergasten in 
Belgische zeegebieden. Ze komen er voor van oktober tot 
april, maar de hoogste dichtheden worden doorgaans be
reikt in januari en februari . Het hele jaar door, maar vooral 
in de winter, worden zwarte zee-eenden waargenomen. 
Piekaantallen worden bereikt in februari en maart. Dwerg
meeuwen overwinteren van de Baltische zee tot de Middel
landse Zee. Ze zijn op zee vooral tijdens de voor- (maart tot 
april) en najaarstrek (september tot oktober) talrijk. 
Op basis van de seizoenspatronen worden in tabel 9 per 

les especes concernees ne se rencontrent que pendant les mois 
d'hiver. 
Les sternes caugek sont observees de mars a octobre et leurs 
densites les plus elevees sont enregistrees pendant Ia periode 
d' avril ajuillet. Les sternes pierregarin sont observees d'avril a 
octobre mais leurs densites les plus elevees sont enregistrees 
pendant Ia peri ode de mai a juillet. Les oiseaux observes en mai 
et juin sont surtout des oiseaux qui nichent a Zeebrugge. Les 
grebes huppes nichent dans les zones d'eau douce en Eurasie et 
ne sont presents dans les espaces marins de Ia Belgique que 
pendant les mois d'hiver. On les y rencontre d' octobre a avril 
mais leurs densites les plus elevees sont generalement enregis
trees en janvier et en fevrier. On observe des macreuses noires 
toute l'annee mais surtout pendant l'hiver. Les nombres les 
plus eleves sont enregistres en fevrier et mars. Les mouettes 
pygmees hivernent de Ia Mer Baltique a Ia Mer Mediterranee. 
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soort of soortgroep een of meerdere periodes aangegeven 
waarbinnen de hoogste dichtheden in Belgische mariene 
wateren worden bereikt. 

Elles sont surtout nombreuses en mer pendant les migrations de 
printemps (mars a avril) et d'automne (septembre a octobre). 
Sur base de schemas saisonniers, le tableau 9 montre par espece 
ou par genre les periodes pendant lesquelles les densites les 
plus elevees sont enregistrees dans les espaces marins de la 
Belgique. 



4.5.3. Besluit m.b.t. de selectie van gebieden 

Van grote stern, visdief, fuut, zwarte zee-eend en dwerg
meeuw komen de concentratiegebieden in aanmerking 
voor het selecteren van SBZVs. Voor de twee andere soorten 
is dit niet het geval. De dwergstern werd tijdens de 
scheepstellingen slechts zelden op zee waargenomen, 
waardoor het niet mogelijk is om aan de hand van derge
lijke tellingen belangrijke gebieden aan te wijzen voor 
deze soort. De grote jager komt zeer verspreid voor, zodat 
een gebiedsgerichte bescherming van deze soort niet mo
gelijk is in Belgische zeegebieden. 
Als we de geselecteerde concentratiegebieden voor elke 
soort samenbrengen op een kaart, blijkt dat we volgende 
mariene gebieden kunnen selecteren als meest geschikt 
naar aantal en oppervlakte (kaart 16 en 17): 

1) Het gebied tussen het strand en ongeveer 6 mijl uit de 
kust, v66r Koksijde en De Paone. Dit gebied omvat het 
belangrijkste gebied voor de grote stern. Verder ligt er 
een belangrijk gebied voor de fuut. De oppervlakte van 
dit gebied bedraagt ongeveer 74 km2 . 

2) Het gebied tussen het strand en ongeveer 6 mijl uit de 
kust van Middelkerke tot Bredene (niet tot aan het 
strand ter hoogte van de Wenduinebank). Hier liggen de 
belangrijkste gebieden voor de zwarte zee-eend (zuid
westelijk gedeelte) en de fuut (noordoostelijk gedeelte) . 
Verder heeft het belang voor de visdief, de grote stern en 

Tabel9: 
Aanduiding van 
de maanden 
waarin een soort 
de hoogste 
dichtheden 
bereikt in 
Belgische 
zeegebieden. 

Espece 

Grebe huppe 
Podiceps cristatus 

Macreuse noire 
Melanitta nigra 

Sterne caugek 
Sterna sandvicensis 

Sterne pierregari11 
Sterna hirundo 

Mouette pygmee 
Larus minutus 

Soort 

Fuut 
Podiceps cristatus 

Zwarte zee-eend 
Melanitta nigra 

Grote stern 
Sterna sandvicensis 

Visdief 
Sterna hirundo 

Dwergmeeuw 
Larus minutus 
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4.5.3. Conclusion sur Ia selection des zones 

Pour la sterne caugek, la sterne pierregarin, le grebe huppe, la 
macreuse noire et Ia mouette pygmee, les zones de concentra
tion entrent en ligne de compte pour etre classees en zones de 
protection speciale. Pour les deux autres especes, ce n' est pas le 
cas. Lors les comptages effectues par bateau, les sternes naines 
ne sont que rarement observees, ce qui ne nous permet pas, sur 
cette base, de designer de zones importantes pour cette espece. 
Legrand Iabbe a une repartition tres dispersee de sorte qu'une 
protection dans une zone specifique n'est pas possible (dans les 
espaces marins de Ia Belgique). 
Si nous rassemblons sur une carte les zones de concentration 
retenues pour chacune des especes, les aires marines suivantes 
ressortent com me les plus appropriees en nombre et en superfi
cie pour la selection recherchee (cartes 16 et 17): 

1) Une zone entre la plage et environ 6 milles au large de Ia 
cote, devant Coxyde et La Panne. Cette zone comprend 
l'aire Ia plus importante pour Ia sterne caugek. De plus, on y 
trouve une aire importante pour le grebe huppe. La super
ficie de cette zone est d'environ 74 km2 ; 

2) U ne zone s' etendant de Middelkerke a Bredene jusqu' a en
viron 6 milles au large de Ia cote (sans rejoindre Ia plage a 
hauteur du Wenduinebank). C' est ici que se situent les aires 
les plus importantes pour Ia macreuse noire (partie sud
ouest) et le grebe huppe (partie nord-est). Cette zone est 
aussi importante pour Ia sterne pierregarin, Ia sterne caugek 
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Tableau 9: 
Indication des 
mois pendant 
lesq uels les 
especes sont 
presentes en 
densites les plus 
elevees dans les 
espaces marins 
de Ia Belgique. 
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Kaart 16: Overzicht van bet ornithologisch belang van de Belgische zeegebieden voor de geselecteerde soorten, met aanduiding van de 
geselecteerde gebieden per soort 

Carte 16: Aperc;u de !'importance ornithologique des espaces marins de Ia Belgique pour les especes selectionnees, avec indication des 
zones retenues par espece 

de dwergmeeuw. De oppervlakte bedraagt 164,5 km2• 

3) Het gebied rond de voorhaven van Zeebrugge. Dit is het 
gebied met het grootste belang voor de visdief, omwille 
van de aanwezigheid van de broedkolonies binnen de 
haven. Er bevindt zich eveneens een concentratiegebied 
voor de dwergmeeuw. De oppervlakte bedraagt onge
veer 45 km2. Dit gebied omvat tevens het belangrijkste 
foerageergebied op zee van de dwergstern, zoals vastge
steld bij onderzoek dat vanaf het land uitgevoerd werd. 

Samen nemen deze gebieden een oppervlakte in van 283 
km2 of 8,2% van de Belgische zeegebieden en 19,6% van 
de territoriale zee (oppervlaktes van de zeegebieden enter
ritoriale zee: gegevens BMM; FRANKLIN et al., 2003). In de 
exclusieve economische zone bevinden zich geen gebie
den die in deze studie als belangrijk naar voor komen. 

et la mouette pygmee. Sa superficie est de 164,5 km2 ; 

3) Une zone autour de I' avant-port de Zeebrugge. C'est la zone 
qui revet Ia plus grande importance pour la Sterne 
pierregarin du fait de Ia presence de colonies de nidification 
a l'interieur du port. On y trouve aussi une zone de concen
tration de la mouette pygmee. Sa superficie est de 45 km2. 

En fait, cette zone comprend aussi 1' aire de ravitaillement Ia 
plus importante de la Sterne naine comme l'a egalement 
montre I' etude de cette espece depuis la terre. 

Ensemble, ces zones representent une superficie de 283 km2 

soit 8,2% des espaces marins de la Belgique et 19,6% de Ia mer 
territoriale (superficies des espaces marins et de la mer territo
riale: donnees BMM; FRANKLIN et al., 2003). Dans la zone eco
nomique exclusive, cette etude ne met en evidence aucune aire 
qui doive etre consideree comme importante. 



TabellO: 
Maximaal (voorspelde) 
percentage van elk van de 
geselecteerde soorten in de 
geselecteerde gebieden. 

Soort 

Fuut 
Podiceps crista/liS 

Z wane zee-eend 
Me/anirra nigra 

Grote stern 
Sterna sandvicensis 

Yisdief 
Srema hirundo 

Dwergmeeuw 
Larus minurus 

% maximum de Ia 
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Maximum % van % van de Belgische Max;maal % van 
de biogeografische populatie de biogeografische 

populatie in in de populatie in de 
Belgische geselecteerde geselecteerde 

zeegebicdcn gcbieden gebieden 

1,9 % 52 % 1,0 % 

1,0 % 79 % 0,8 % 

2,9 % 34 % 1,0 % 

4,0 % 60 % 2,4 % 

4,4 % 30 % 1,3 % 

% maximum de Ia 
population % dela population 

Espece 
biogeographiquc population beige biogeographique 
dans les espaces dans les zones dans les zones 

marins de Ia selectionnees selectionnees 
Belgique 

Grebe huppe 
1,9 % Podiceps crisrarus 

Macreuse noire 
Me/anirra nigra 1,0 % 

Sterne caugek 
2,9 % Sterna sandvicensis 

Sterne pierregarin 
4,0 % Sterna hirundo 

Mouette pygrnee 
4,4 % Larus minurus 

Voor de totale oppervlakte van 283 km2 werd door middel 
van het GIS bepaald hoeveel er van elke geselecteerde soort 
voorkomen (maximaal voorspelde aantal). Dit aantal werd 
vergeleken met het maximaal (voorspelde) aantal dat voor
komt in de Belgische zeegebieden, en met de biogeo
grafische populatie (tabel 10). Het is duidelijk dat een aan
zienlijk percentage van de individuen van de geselecteerde 
soorten voorkomt in de geselecteerde gebieden. 

4.5.4. Beoordeling van de bekomen selectie 

Als laatste stap dient te worden nagegaan of met de voor
gestelde selectie voldaan werd aan een aantal andere crite
ria die niet rechtstreeks kunnen afgeleid worden uit de 
verspreidingspatronen. Volgens de weerhouden selectie
criteri a dient men gebieden te selecteren met representa
tieve habitats, een lange geschiedenis van gebruik, een vol
doende gevarieerdheid, een belang voor meerdere soorten 
en een boger broedsucces. Eventueel kan de selectie nog 
bijgestuurd worden. 
De twee meest westelijk gelegen gebieden overlappen ge
deeltelijk met het meest karakteristieke (representatieve) 
gebied met ondiepe zandbanken van onze kust. Het gebied 
van Oostende tot De Panne, van de laagwaterlijn tot 3 mij l 
uit de kust werd voorgesteld aan de Europese Comnlissie 

52 % 

79 % 

34 % 

60 % 

30 % 

1,0 % 

0,8 % 

1,0 % 

2,4 % Tableau 10: 
Pourcentage maximum (prevu) 

1,3 % 
de chaque espece selectionnee 
dans Ies zones selectionnees. 

Dans cet espace de 283 km2 au total on a determine a I' aide du 
SIG le nombre maximum d' oiseaux de chacune des especes 
selectionnees que !' on peut prevoir. Le resultat a ensuite ete 
compare au nombre maximum (prevu) d' individus de l' espece 
frequentant les espaces marins de Ia Belgique et a Ia population 
biogeographique (tableau 10). II est evident qu ' un pourcentage 
considerable d' individus des esp~ces selectionnees se trouve 
bien dans les zones selectionnees. 

4.5.4. Evaluation de Ia selection obtenue 

La derniere etape de cette etude a consiste a verifier si Ia selec
tion proposee rencontre une serie d'autres criteres ne pouvant 
pas etre directement deduits des patrons de repartition determi
nes sur les cartes. Selon les criteres de selection retenus, les 
zones selectionnees doivent de preference contenir des habitats 
representatifs, elles doivent avoir un long passe d ' utilisation, 
etre suffisament variees, etre importantes pour plusieurs espe
ces et Ia probabilite de reussite de Ia reproduction doit y etre 
elevee. La selection obtenue pourrait eventuellement encore 
etre affinee sur base de ces criteres, voire redirigee. 
Les deux zones les plus a I' ouest chevauchent partiellement Ia 
zone Ia plus caracteristique (representative) des banes de sable 
peu profonds de notre cote. La zone qui s'etend d ' Ostende a La 
Panne, de Ia laisse de basse mer a 3 milles au large de Ia cote a 
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Kaart 17: Overzicht van het ornithologisch belang van de Belgische zeegebieden: drie geselecteerde gebieden 
Carte 17: Aper9u de !' importance ornithologique des espaces marins de Ia Belgique: trois zones selectionnees 

als Habitatrichtlijngebied, met als belangrijkste habitat 
permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde 
zandbanken (Bijlage I van de Habitatrichtlijn, habitattype 
11 .1 0). De zones binnen dit gebied die bij laag water niet 
dieper zijn dan 6 m vonnen het Ramsargebied De Vlaamse 
Banken, en genieten dus reeds internationale erkenning als 
gebied met groot belang voor watervogels. De oorspronke
lijke aanduiding als Ramsargebied is het gevolg van de 
aanwezigheid van hoge dichtheden van de zwarte zee
eend. Het voorkomen van deze soort is hier reeds lang ge
kend, en gerelateerd aan de aanwezigheid van de geschikte 
voedselbron op de zeebodem en aan de ondiepte. 
De geselecteerde gebieden omvatten niet enkel de belang
rijkste gebieden voor de geselecteerde soorten afzonder
lijk, maar zijn tevens de gebieden die uit de analyse als 
belangrijk naar voor kwamen voor meerdere oorten: ge
bied I voor grote stern en fuut, gebied 2 voor zwarte zee-

ete proposee a Ia Commission europeenne en vue de son classe
ment en zone speciale de conservation, avec comme principal 
type d' habitat les «banes de sables afaible couverture penna
nente d'eau marine» (Annexe I de Ia Directive Habitats, type 
d' habitat L 1.1 0). Dans cette zone, les endroits qui ne depassent 
pas 6 m de profondeur a maree basse constituent Ia zone 
Ramsar des « Vlaamse Banken» et sont deja reconnus au plan 
international comme zone importante pour les oiseaux d'eau. A 
I' origine, cette zone a ete designee zone Ramsar suite a Ia pre
sence de Ia macreuse noire en densites elevees. La presence de 
cette espece a cet endroit est connue depuis longtemps et est 
liee a ]'existence d' une nourriture appropriee dans le fond ma
rin eta Ia faible profondeur. 
Les zones selectionnees comprennent non seulement les aires 
les plus importantes pour les especes selectionnees separement 
mais elles constituent egalement des zones importantes pour 
plusieurs especes a Ia fo is: zone l pour Ia sterne caugek et le 



eend, fuut, visdief, grote stern en dwergmeeuw, en gebied 
3 voor visdief en dwergmeeuw (en dwergstern). 
Het gebied rond Zeebrugge kan beschouwd worden als de 
zeewaartse uitbreiding van succesvolle broedkolonies van 
sternen. Het sluit aan bij de gebieden die door HEATH & 
EVANS (2000) beschouwd worden als Important Bird 
Areas: de Voorha ven Zeebrugge en de Baai van Heist. De 
sternenkolonies in de voorhaven van Zeebrugge ontston
den kort na het ui tbouwen van de voorhaven en door 
natuurontwikkeling. De grootte van de kolonies en het aan
tal jongen per ouderpaar bewijzen dat dit gebied uitstekend 
geschikt is als broedgebied voor sternen, en dat de omlig
gende gebieden geschikt zijn als foerageergebied . Het 
voortbestaan van een aantal van de huidige sternen
kolonies in de voorhaven van Zeebrugge is OJ1Zeker, gezien 
de plannen om de haven op die plaatsen verder industrieel 
te ontwikkelen. Als compensatie voor deze plannen werd 
in 2000 binnen de haven een terrein speciaal aangelegd. 
Het voortbestaan van dit sternenschiereiland zou verze
kerd zijn op middellange termijn. Op het sternen
schiereiland kwamen in 200 I 120 koppels dwergsternen 
tot broeden, en in 2003 257 koppels visdieven. Het terrein 
zou ook geschikt zijn als broedplaats voor grote sternen. 
De plannen om dit schiereiland uit te breiden en verder 
natuurtechnisch te ontwikkelen zijn in uitvoering. Gezien 
het feit dat deze belangrijke broedkolonies zich in een 
locatie bevinden, is het selecteren van gebieden op basis 
van het broedsucces niet relevant. 
Bij de selectie van ornithologisch belangrijke gebieden in 
zee voor het aanwijzen van SBZVs werd geen rekening ge
houden met de onnatuurlijke situatie m.b.t. de sternen
kolonies te Zeebrugge. De verspreiding van de sternen in 
de Belgische zeegebieden is slechts gedeeltel ij k het gevolg 
van de locatie van de broedkolonies, die bovendien enkele 
broedkolonies die in het verleden verloren gingen, vervan
gen. 
Men kan stellen dat de drie gebieden kwalificeren voor de 
vooropgestelde selectiecriteria en dat ze voldoende zijn 
naar omvang, aantal en gevarieerdheid, voor de bescher
ming van de relevante soorten. Kleinere gebieden die op de 
verspreidingskaarten als belangrijk naar voor komen voor 
een of enkele soorten zijn te klein en te verspreid ten op
zichte van deze drie gebieden om als meest geschikt te 
kunnen worden beschouwd. 

t t 
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grebe huppe, zone 2 pour Ia macreuse noire, le grebe huppe, Ia 
sterne pierregarin, Ia sterne caugek et Ia mouette pygmee, et 
zone 3 pour Ia sterne pierregarin et Ia mouette pygmee (et !~ 
sterne naine). 
La zone autour de Zeebrugge peut etre considen!e com me une 
extension vers le large des colonies de nidification des sternes. 
Elle jouxte deux zones considerees par HEATH & EVANS (2000) 
comme Important Bird A reas: ['avant-port de Zeebrugge et Ia 
Baie de Heist. Les colonies de sternes presentes dans I' avant
port de Zeebrugge sont apparues spontanement peu apres Ia 
construction de I' avant-port. La taille des colonies et le nombre 
de jeunes oiseaux par couple prouvent que le site remplit idea
lement Ia fonction d'ai re de reproduction des sternes, et que les 
zones environnantes remplissent une fonction d 'aire d'alimen
tation. Des projets de developpement industriel a ces endroits 
de I' avant-port de Zeebrugge font planer des incertitudes sur Ia 
survie d' une serie de colonies actuelles de sternes. En compen
sation de ces projets, un terrain a ete specialement amenage a 
l'interieur du port en 2000. La survie de cette presqu'lle des 
sternes devrait etre garantie a moyen term e. En 200 I , 120 cou
ples de sternes naines et en 2003, 257 couples de sternes 
pierregarin sont venus s'y reproduire. Ce site pourrait egale
ment convenir a Ia reproduction des sternes caugek. Les plans 
d'extension de cette presqu 'lle et de nouvelles operations tech
niques n!centes de restauration des sites naturels sont en cours 
d'elaboration. Etant donne le fait que ces colonies importantes 
se trouvent a un seul endroit, Ia selection de zones sur base 
d' une probabilite de reussite de Ia reproduction plus elevee n' a 
pas de sens. 
Lors de Ia selection des s ites ornithologiques importants en mer 
en vue d' un eventuel classement en zones de protection spe
ciale, il n'a pas ete tenu compte de Ia situation artificielle des 
colonies de sternes de Zeebrugge. La repartition des sternes 
dans les espaces mar ins de Ia Belgique n' est en effet que par
tiellement Ia consequence de Ia localisation des colonies de re
production, qui remplacent en outre quelques colonies perdues 
par le passe. 
Nous pouvons done dire que les trois zones retenues se quali
fient par rapport aux criteres de selection proposes, qu'elles 
sont suffisantes en tail le et en nombres et qu 'elles sont d' une 
variete suffisante pour pouvoir assurer Ia protection des espe
ces pertinentes. Des zones plu~ petites qui apparaissent com me 
importantes pour une ou plusieurs especes sur les cartes de re
partition sont trop petites et trop eparses par rapport aces trois 
zones pour pouvoir etre considerees comme les plus appro
priees. 





5. De praktische afbakening 
van belangrijke gebieden 

Het is noodzakelijk dat de geselecteerde gebieden prak
tisch afgebakend worden. Een afbakening die de contouren 
van de verspreiding op zee van de verschillende soorten 
zou volgen, is niet opportuun in deze open zee situati e, ge
zien dan zones met een zeer onregelrnatige vorm zouden 
ontstaan. Er is op zee, meer dan aan land, een prakti sch 
bruikbare afbakening noodzakelijk. Zo moet de eventuele 
aanduiding op zeekaarten eenvoudig herkenbaar zijn , en 
moet een efficiente controle mogelijk zijn . 
De meest prakti sche begrenzingen in de Belgische zeege
bieden liggen ofwel parallel met of loodrecht op de kust, 
ofwel in een noord-zuid of oost-west richting. Een andere 
mogelijkheid, vaak toegepast rood broedkolonies van be
paalde soorten, is de prakti sche afbakening door middel 
van een gedeeltelijke cirkel rood de broedkolonie. Hierbij 
verdient het aanbeveling de waargenomen foerageeraf
standen te gebruiken, in plaats van in de lite~atuur gepubl i
ceerde, gezien deze per locatie kunnen verschillen. 
Gezien de open zee situatie bestaan talloze mogelijkheden 
om de in deze studie geselecteerde gebieden op een prakti
sche manier af te bakenen. Vandam· dat een bepaalde prak
ti sche afbakening bier niet voorgesteld wordt. Het wordt 
aanbevolen dat de geselecteerde gebieden binnen de afba
kening liggen. De keuze voor deze afbakening, best ge
schikt voor controle en beheer, kan overgelaten worden 
aan de overheid. 

5. La delimitation pratique des 
zones importantes 

II faut encore que les zones selectionnees rec;:oivent une delimi
tation pratique. Une delimitation qui suivrait les contours de 
repartition precis des differentes especes n'est pas opportune 
en haute mer, et ce du fait qu 'elle donnerait lieu a Ia creation de 
zones de formes tres irregulieres. En mer, plus encore qu ' a 
terre, une delimitation pratique pour les usagers s' avere done 
indispensable. Les indications qu ' il faut eventuellement fa ire 
figurer sur les cartes marines doivent par exemple etre aise
ment reconnaissables et il faut rendre possible des contr6les 
effi caces . 
Les delimitations les plus fac iles dans les espaces marins de Ia 
Belgique sont paralleles ou perpendiculaires a Ia cote, ou orien
tees nord-sud ou est-ouest. Une autre poss ibilite, a laquelle on a 
sou vent recours au tour des colonies de nidi fication de certaines 
especes, est une delimitation en arc de cercle au tour de Ia colo
nie. Etant donne que les di stances couvertes par les oiseaux 
pour leur rav itaillement peuvent varier d' un endroit a un autre, 
il est cependant recommande d' utiliser les distances observees 
plut6t que celles publiees dans Ia litterature. 
Le fait qu ' on se trouve en mer ouvette a pour consequence 
qu 'on dispose d' un nombre illimite de poss ibilites pour attri
buer des fro ntieres pratiques aux aires selectionnees dans cette 
etude. C 'est Ia raison pour laquelle nous n'en avons proposee 
aucune en particulier. II est recommancte que les troi s zones 
selectionnees se retrouvent a I' interieur des fro ntieres choisies. 
On peut laisser aux autorites le soin de fixer une delimitation 
qui so it Ia mieux adaptee aux exigences du contr61e et de Ia 
gestion. 





6. Algemeen besluit 

Het is gekend dat de Belgische zeegebieden voor een aan
tal vogelsoorten relatief belangrijk zijn als overwinterings
gebied, trekgebied of foerageergebied tijdens het broed
seizoen. Een gebiedsgerichte bescherming, zoals wettelijk 
verplicht door de Europese Yogelrichtlijn, werd nog niet 
uitgevoerd. 
Het toepassen van criteria voor de selectie van de vogel
soorten, en de selectie en het afbakenen van gebieden, is 
niet eenduidig. De Lidstaten dienen zelf cri teria te ontwik
kelen. Enkel ecologische criteria kunnen toegepast wor
den, en de richtlijn moet zowel binnen de territoriale wate
ren als binnen de Exclusieve Economische Zone uitge
voerd worden. 
Op basis van ecologische gegevens en de internationale 
beschermingsstatus kunnen in Belgische zeegebieden ze
ven geregeld voorkomende vogelsoorten ge"identificeerd 
worden die in aanmerking komen voor het aanduiden van 
SBZYs, zoals voorzien in de Vogelrichtlijn . Drie van deze 
soorten worden vermeld in Bijlage 1 van deze richtlijn: de 
grote stern, de visdief en de dwergstern. De vier andere 
soorten komen voor in aantallen die ten minste l ,O% van 
de biogeografische populatie bereikten in Belgische zeege
bieden in de beschouwde periode (1992-2002): de fuut, de 
zwarte zee-eend, de dwergmeeuw en de grote jager. 
Door middel van tellingen vanaf schepen tussen 1992 en 
2002 en het verwerken van deze gegevens in een geogra
fisch informatiesysteem, werden voor elk van deze soorten 
de belangrijkste gebieden bepaald en geselecteerd (kaart 5 
tot 15). De grote jager komt niet geconcentreerd voor in de 
zeegebieden, waardoor een gebiedsgericht beleid er voor 
deze soort niet opportuun is. De dwergstern is vrijwel nooit 
waargenomen op zee, maar concentreert zich in de nabij 
heid van de oostelijke strekdam van Zeebrugge, waar geen 
vogeltellingen vanaf schepen werden verricht. Dit 
foerageergebied wordt geheel omsloten door het belang
rijkste concentratiegebied van de visdief. 
Bij het samenbrengen op een kaart van de belangrij ke ge
bieden voor de fuut, de zwarte zee-eend, de grote stern, de 
visdief en de dwergmeeuw (kaart 16), blijkt dat drie gebie
den kunnen beschouwd worden als voor de bescherming 
van deze soorten het meest geschikt (kaart 17): 

1) Een gebied voor de Westkust (v66r Koksijde en De 
Panne), van de laagwaterlijn tot ongeveer 6 mijl in zee; 

6. Conclusion generale 

On sait que les espaces marins de Ia Belgique sont relativement 
importants pour une serie d'especes d'oiseaux comme aire 
d' hivernage, de migration ou de rav itaillement pendant Ia sai
son de nidification. Une protection axee sur les zones impor
tantes, telle que Ia rend legalement obligatoire Ia Directive 
europeenne sur les oiseaux n' a toutefois pas encore ete mise en 
a:uvre. 
Appliquer des criteres pour selectionner les especes d 'oiseaux 
et pour selectionner et delimiter des zones n' est pas chose sim
ple. Les Etats Membres doivent developper eux-memes des 
criteres. Seuls des criteres ecologiques peuvent etre appliques 
et Ia directive doit etre mise en a:uvre aussi bien dans les eaux 
territoriales que dans Ia Zone Economique Exclusive. 
Sur base de donnees ecologiques et de leur statut de protection 
international, sept especes d' o iseaux dont Ia venue est reguliere 
dans les espaces marins de Ia Belgique ont ete identifiees 
comme entrant en ligne de compte pour Ia designation des zo
nes de protection speciale prevues dans Ia Directive Oiseaux. 
Trois de ces especes figurent a I' Annexe I de cette directive: il 
s' agit de Ia sterne caugek, de Ia sterne pierregarin et de Ia sterne 
naine. Sur Ia periode consideree (1 992-2002) Ies quatre autres 
especes sont presentes dans les espaces marins de Ia Belgique 
en nombres representant au moins I ,0% de Ia population 
biogeographique: le grebe huppe, Ia macreuse noire, Ia mouette 
pygmee et le grand Iabbe. 
Les comptages realises par bateau entre 1992 et 2002 et le trai
tement des donnees issues de ces comptages dans un systeme 
d ' information geographique Ot1t permis de determiner et de se
Jectionner les zones qui sont les plus importantes pour chacune 
de ces especes (cartes 5 a 15). Legrand Iabbe n'est pas present 
de maniere concentree dans les zones marines, de sorte qu' une 
protection axee specifiquement sur une zone n' a pas de sens. 
La sterne naine n ' est quasiment jamais observee en mer, mais 
se concentre a proximi te de Ia jetee orientale de Zeebrugge, OLI 

on n 'effectue pas de comptages par bateau. Cette zone de ravi
tai llement est entierement comprise dans Ia zone de concentra
tion Ia plus importante de Ia sterne pierregarin . 
La superposition sur une seule carte' des zones importantes 
pour le grebe huppe, Ia macreuse noire, Ia sterne caugek, Ia 
sterne pierregarin et Ia mouette pygmee (carte 16), montre que 
tro is zones peuvent etre considerees comme les plus appro
priees pour Ia protection de ces especes (carte 17): 

I) Une zone a hauteur de Ia «Westkust» (Coxyde et La Panne), 
depuis Ia Iaisse de basse mer jusqu' a environ 6 mi lles nauti
ques au large; 
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2) Een gebied voor de Middenkust (Middelkerke tot 
Bredene), van de laagwaterlijn tot ongeveer 6 mijl in 
zee in het westen en tussen I ,5 en 6 mijl uit de kust in 
het oosten van dit gebied; 

3) Een gebied rond de voorhaven van Zeebrugge. 

De dri e vermelde gebieden kwalificeren, op bas is van de 
huidige wetenschappelij ke kennis, als meest geschi kt voor 
de bescherming van vogels in de zeegebieden onder de 
rechtsbevoegdheid van Belgie. Men kan bes luiten dat de 
afbakening van de drie geselecteerde gebieden en de aan
wijzing ervan als SBZV vo ldoende is voor de ui tvoering in 
de Belgische zeegebieden van de bepalingen uit de Yogel
richtlijn m.b.t. het gebiedsgeri cht beleid voor de bescher
ming van vogels in de Europese Unie. 
Een afbakening dient rekening te houden met de spec ifici
teit van het open zeemilieu en de nood voor een zinvol en 
efficient beheer. Er bestaan verschillende mogelij kheden 
voor een prakti sche afbakening, die ail e even relevant zijn . 
Deze besli ss ing dient te worden genomen door de be
voegde overheid. 
De gegevens gebruikt in deze studie, werden verzameld 
tussen 1992 en 2002. Deze gegevens werden vergeleken 
met de huidige kennis van zaken i.v. m. de grootte van de 
biogeografische populati es . De selectie van de soorten is 
gedeeltelij k gebaseerd op hun hu idige internationale 
beschermingsstatus. Het is duidelij k dat in de toekomst het 
belang van de zeegebieden voor voge ls kan veranderen 
door veranderingen in de status, verspreiding of populatie
grootte van de geselecteerde en niet geselectereerde soor
ten. Bovendien kan de situati e rond Zeebrugge en Nieuw
poort evolueren door recente of gepl?nde natuurtechnische 
ingrepen. Vandam· dat het noodzakelij k is dat het belang 
van de Belgische zeegebieden voor vogels gemonitord en 
geevalueerd wordt. Het is dus mogelijk dat de ligging en de 
omvang van sszvs in Belgische zeegebieden aangepast 
wordt in de toekomst, op basis van nieuwe gegevens. 

2) Une zone a hauteur de Ia « Middenkust » (Middelkerke a 
Bredene), a I' ouest depuis Ia laisse de basse mer jusqu ' a en
viron 6 milles en mer eta l' est entre I ,5 et 6 milles au large 
de Ia cote ; 

3) Une zone autour de I' avant-port de Zeebrugge. 

Sur base des connaissances sc ienti fiques actuelles, les trois zo
nes citees se quali fient comme etant les plus appropriees pour 
Ia protection des oiseaux dans les espaces marins sous juridic
tion beige. On peut done conclure qu ' en delimitant les trois 
zones selectionnees et en les classant en zones de protection 
Speciale, on satisfa it aux exigences de Ia Directi ve Oiseaux 
pour ce qui concerne Ia mise en reuvre, dans les espaces mm·ins 
de Ia Belgique, de Ia politique de protection des oiseaux de 
I' Union europeenne axee sur les zones . 
Une delimi tation doit tenir compte de Ia spec ificite de Ia mer et 
de Ia necess ite d ' une gestion sensee et efficace. II ex iste diffe
rentes solutions de delimitation pratique, qui peuvent etre aussi 
pertinentes les unes que les at1tres. Cette dec ision doit etre prise 
par les autorites competentes. 
Les do nnees utili sees dans cette etude ont ete rassemblees entre 
1992 et 2002. Ces donnees ont ete comparees avec ce qu ' on 
sait actuellement de Ia taille des populations biogeographiques. 
La selection des especes repose, en partie, sur leur etat actuel de 
protection international. II est clair qu ' a I' avenir, I' importance 
des zones marines pour les oiseaux peut evoluer notamment en 
raison de changements de statut, de repartition OU de taille des 
populations des especes selectionnees et non selectionnees. De 
plus, les recentes interventions de reconstruction de milieux 
nature Is et celles encore prevues peuvent ega lement modifier Ia 
situation autour de Zeebrugge et de Nieuwpoort. Pour ces rai
sons, il est necessaire que les espaces marins de Ia Belgique 
fasse nt !' objet d' une surve illance et d ' une evaluation conti
nues , en ce qui concerne leur importance pour les oiseaux. II est 
done poss ible que I' emplacement et Ia dimension des zones de 
protection spec iale dans les espaces marins de Ia Belgique 
soient readaptees a I' avenir, et ce sur base de nouvelles obser
vations. 



Nota's bij de tekst 

I. Iran, 2 februari 197 1; Wet van 22 februari 1979; Belgisch Staatsblad 12 
april 1979. 

2. Richtlijn 79/409/EEG, 2 april 1979; Publikatieblad van de Europese 
Gemeenschappen Nr. L.l 03; 25 april 1979. 

3. Koninklijk bes luit van 2 1 december 200 I ; Belgisch Staatsblad 14 fe
bruari 2002. 

4. Richtlijn 92/43/EEG, 2 1 mei 1992; Publikatieblacl Vlln de Europese Ge
meenschappen Nr. L.206, 22 juli 1992. 

5. In de Nederlandsta lige vers ie van zowel de Voge l- en Habitatrichtlijn 
wordt voor beschermde gebieden dezelfde term gebruikt : Speciale 
Beschermi ngsZones (SBZ); vandaar dat hier onderscheid gemaakt wordt 
in SBZV en SBZH voor zones die respectieve lijk onder Vogel- en 
Habitatrichtlijn aangeduid worden. 

6. Wet van 20 januari 1999; Belgisch Staatsblad 12 maart 1999. 
7. Een zeemijl komt overeen met 1,852 km. 
8. UNCLOS, Montego Bay I 0 december 1982; Wet van 18 juni 1998; Bel

gisch Staatsblad 16 september 1999. 
9. Voor Belgie: Wet van 22 apri l 1999 betreffende de exc lusieve economi

sche zone van Belgie in de Noordzee; Belgisch Staatsb/ad I 0 juli 1999. 
I 0. Mededeling van de Commi ss ie aan de Raad en aan het· Europese Parl e

ment. Fisheri es management and nature conservation in the marine en
vironment; COM( I999) 363 Final. 

II . In een zaak aangespannen door Greenpeace tegen de Britse overheid 
werd geconcludeerd dat de Habitatrichtlijn geldt voor het continen taal 
plat van het Verenigd Koninkrijk, en voor de bovenliggende wateren, tot 
een afstand van 200 zeemijl van de basis lijn vanwmu· de te rri tori ale zee 
gemeten wordt (C0/ 1336/1999). 

12. Zaak van de Commiss ie tegen Frankrijk; zaak C-374/98 Basses 
Corbieres, Hof van Justitie 7 december 2000 

13. De Vogelrichtlijn geeft geen definitie van "Trekkende soorten" . We 
kunnen hier trekkende soorten defin ieren a is de gehele populatie of een 
geograjisch gescheiden dee/ van de populatie van een bepaalde .wort of 
lager taxon wilde dieren, waarvan een belangrijk gedeelte een of meer 
landsgrenzen periodiek en op een te voorziene wijze overschrijdt (ddi
niti e gegeven in het Bonn Verd rag, 23 juni 1979). 

14. Aanduicling van de Vlaamse Ban ken door het Koninklijk Bes luit van 27 
september 1984; Belgisch Staatsblad 3 1 oktober 1984. 

I 5. De criteria die toegepast werden (aanvaarcl tijdens de eerste conferen ti e 
van de contracterende partijen, Cagliari , 1980), waren onder meer het 
regelmatig voorkomen van minimum I% van de biogeogra fi sche popu
latie van een soort, en het voorkomen van 10.000 eendachtigen. ln tus
sen werden deze criteri a gewijzigd. 

16. De biogeografische popu lati e van een soort word t gecle finieerd a ls een 
afzonderlij ke groep indi viduen van de soort, di e geen significante im
migratie of emigrati e vertoont (DELANEY & Scan, 2002). 

17. Resolutie VIII.38 van de 8c vergadering van de Confe rentie van de 
contracterende partijen, Valenc ia, 18-26 november 2002. 

18. Parijs, 22 september 1992, wet van II mei 1995 houclencle goedkeuri ng 
van het Verdrag inzake de beschenning van het marien milieu van de 
Noordooste lijke Atl anti sche Oceaan, Bijlagen I, II , fll en IV, en de Aan
hangsels I en 2; Belgisch Staatsblad 3 1 jan uari 1998 ; het Verclrag werd 
van k.racht op 25 maart 1998. 

19. Mi ni sterie le meeting te Sinu·a, Portugal, 22-23 juli 1998. 
20. Goedgek.eurd door de OS PAR Commissie 2003 (Bremen, 23-27 juni ). 

II 

Notes se rapportant au texte 

I . Iran, 2 fevri er 197 1; Loi du 22 fevrier 1979; Moniteur Beige clu 12 av ril 
1979. 

2 . Directi ve 79/409/CEE, 2 avril 1979; l ou mal Officiel n° L.l 03; 25 avril 
1979. 

3. Arrete roya l clu 2 1 clecembre 200 1; Moniteur Beige du 14 fevrier 2002. 
4 . Directi ve 92/43/CEE, 2 1 mai 1992; Joumal Officiel n° L.206 clu 22 

juillet 1992. 
5. Les termes de <<zone de protec tion spec iale » (ZPS) ont systematique

men! ete utili ses pour designer les zones de protection visees dans Ia 
Directi ve Oiseaux et les termes «zone spec iale de conservation >> (ZSC) 
pour designer systematiquement les zones de protection visees dans Ia 
Directive Habitats. 

6. Loi du 20 janvier 1999; Moniteur Beige clu 12 mars 1999. 
7. Un mille nautique correspond i1 1,852 km. 
8. UNCLOS, Montego Bay I 0 decembre 1982; Loi du 18 juin 1998; Moni

teur Beige du 16 septembre 1999. 
9. Pour Ia Belg ique: Loi du 22 avril 1999 re lati ve a Ia zone econom ique 

exclusive de Ia Mer clu Nord ; Moniteur Beige du I 0 jui llet 1999. 
I 0. Commun icati on de Ia Comm iss ion au Conseil et au Parlement euro

peen. Gesti on de Ia peche et conservation de Ia nature en milieu marin; 
COM( 1999) 363 Final. 

II. II a ete conclu cl ans une affaire intentee par Greenpeace contre Jes pou
voirs pub li cs britanniques que Ia Directive Habi tat s s' app liquait ega le
ment au plateau continental du Royaume-Uni, ainsi qu'aux eaux sus
jacentes, jusqu' a une di stance de 200 milles nautiques en partant de Ia 
ligne de base de Ia mer terri toria le (co/ 1336/ 1999). 

12. Affaire de Ia Commiss ion contre Ia France; affa ire C-374/98 Basses 
Corbieres, Cour de Justice 7 decembre 2000. 

13. La Directi ve Oiseaux ne donne pas de definition des « especes migratri
ces >>. Les especes migratrices peuvent etre clefinies dans le cadre de 
cette e tude com me /'ensetnble de Ia population ou toute partie sepal'lie 
geographiquement de Ia population de toute espece ou de tout taxon 
inferieur d'animaux sauvages, dont une fraction importante fran chit 
cycliquement et de fa~·on previsiblt une 01.1 plusieurs des limite.\· de 
jurisdiction nationale (defin ition de Ia Conven tion de Bonn, 23 j uin 
1979). 

14. Designat ion des Vlaamse Ban ken par I' Arrete Royal clu 27 septembre 
1984; Moniteur Beige clu 3 1 octobre 1984. 

I 5. Les criteres appliques (acceptes lors de Ia premiere conference des par
ties contractantes, Cag liari , 1980) , eta ient, entre autres , Ia venue regu
li ere cl ' au minimum I% de Ia population biogeographique cl ' une espece, 
et Ia venue de I 0.000 inclividus. Ces criteres ont ete modifies dep ui s. 

16. La population biogeographique d ' une espece est cle finie comme un 
groupe d ' inclividus separe de J'espece, qui ne se caracteri se pas par une 
immigrati on ou emigration sign ificati ve (DELANEY & Scan, 2002). 

17. Resolut ion Vll l.38 de Ia 8c reunion de Ia Conference des parties con
tractantes, Va lence, 18-26 novembre 2002. 

18. Paris, 22 septembre 1992, Jo i clu II mai 1995 portant approbation de Ia 
Convention en matie re de protection clu milieu marin de !'Ocean Atl an
tique Nord-Est, Annexes I, II , Ill en IV, et les Appendices 1 et 2; Moni
teur Beige clu 3 1 janvier 1998 ; Ia Convention est entree en vigueur Je 25 
mars 1998. 

19 . Reunion ministe riell e a Sintra , Portuga l, 22-23 juillet 1998. 
20. Approuvee par Ia Commi ss ion OSPAR 2003 (Bremen, 23-27 jun i). 



78 JAN HAELTERS, LAURENCE YIGIN, ERIC W.M. STIENE , SERGE SCORY, ECKHART KUIJKEN, T HJERRY G. JACQUES 

2 1. Wet van 24 april 1989; Belgisch Sraarsblad 29 december 1990. 
22. Wet van 27 april 1990; Belgisch Sraarsblad 29 december 1990. 
23. IUCN: International Union for the Conservation of Nature: de IUCN heeft 

wereldwijd zowel staten als NGO's a ls lid. tUCN definieert beschermde 
gebieden, en stell een Rode Lijst op van bedreigde soorten. 

24. Laatst gewijzigd op 29 juli 1997: 97/49/EG; Publikatieblad van de Euro
pese Gemeew;chappen Nr. L223; 3 augustus 1997: 9. 

25. Bijvangst is de vangst van niet-doelsoorten of van exemplaren van doel
soorten die niet gewenst zijn; discarding is het terugwerpen in zee van 
een dee! van de vangst omwille van economische, legale of persoonlijke 
overwegingen (naar MCCAUGHRAN, 1992). 

26. De visserij op levende organismen van sedentaire soorten is verboden in 
Belgische zeegebieden volgens het Koninklijk Besluit van 14 augustus 
1989; Belgisch Staatsblad 2 september 1989, gewijzigd bij Koninklijk 
Beslui l van 12 april 2000; Belgisch Staatsblad 3 mei 2000. 

27. Staand want: hier worden warrelnetten, warnetten, kieuwnetten be
doe! d. Dit zijn lange netten (honderden meters tot enkele kilometers 
lang), verankerd op de zeebodem, die onderaa.n, verzwaard zijn, en bo
venaan mel drijvers uitgerust z ijn. Ze vangen "staand" op de bodem 
passief vis. In het intenidaal worden dergelijke netten soms d .m.v. pa
len vastgemaakt. 

28. Joint Nature Conservation Committee: het adviesorgaan van de Britse 
overheid voor zaken m.b. l. nationaal en internationaal natuurbehoud. 

29. In de Wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu 
in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van Belgie worden de 
zeegebieden gedefinieerd als: de territoriale zee, de exclusieve econo
mische zone en het continentaal plat, bedoeld in de wet van 13 juni 1969 
inzake het continemaal plat van Belgie . 

30. Dit werd bevestigd tijdens een vergadering van de BMM/KBIN met de 
Europese Commissie DG ENV (Brussel, 13 september 2002). 

3 1. De meest recente versie van deze criteria werd aanvaard tijdens de 7c 
Conferent ie van de overeenkomstslu itende partijen (CONVENTION ON 
WETLANDS, 1999). 

32. L'.<p=L'.N= I km. 
33. Oil zijn teleenheden waarbij geen enkele vogel van de betreffende soort 

in deze locatie werd waargenomen. 
34. Daarbij geldt dat de gekende waarden binnen deze straal een grotere 

invloed zullen hebben op de waarde in de beschouwde locatie, naarge
lang de posities van deze gekende waarden d ichter bij de beschouwde 
locatie gelegen z ijn. 

35. De data die verzameld werden bu iten de Belgische zeegebieden hebben 
een invloed op de geex trapoleerde dichtheden binnen de zeegebieden, 
voor zover deze tellingen plaats vonden op een afstand van 5 km of 
minder van de grens. Oil verhoogt de j uisthe id van de uiteindelijke 
extrapolatie. 

21 . Loi du 24 april 1989; Moniteur Beige du 29 decembre 1990. 
22. Loi du 27 april 1990; Monireur Beige du 29 decembre 1990. 
23. IUCN: International Union for the Conservation of Nature; les membres 

de I' IUCN de par le monde viennent aussi bien des etats que des ONG. 
L'I UCN defini tles zones protegees et etablit une lisle rouge des especes 
menacees. · 

24. Modi fie pour Ia dern iere foi s le 29 juillet 1997: 97/49/CE; Journal Offi
ciel des Communauuis europeennes n° L223: 3 aofll 1997: 9. 

25. Les prises accessoires sont defi nies comme Ia prise d 'especes non vi
sees au de specimens de l'espece visee non souhaites; le discardi ng est 
le rejet a Ia mer d'une partie de Ia prise pour des raisons economiques, 
legales ou personnelles (d'apres MCCAUGHRAN, 1992). 

26. La peche aux organismes vivants d'especes sedentaires est interdite 
dans les espaces marins de Ia Belgique confonnement it !' Arrete Royal 
du 14 aoGt 1989; Monireur Beige du 2 septembre 1989, moditie par 
I' Arrete royal du 12 avri l 2000; Monireur Beige du 3 mai 2000. 

27. Filets maillants: ce sont de longs filets (plusieurs centaines de metres a 
quelques kilometres), ancres dans Ie sol marin, alourdis dans le bas et 
equipes d' un llotteur dans le haut. Dans les zones intertidales, les fi lets 
sonl parfois fixes a des pieux. 

28. Jo int Nature Conservation Committee: l'organe consultatif des autorites 
bri tanniques pour tout ce qui concerne Ia conservat ion de Ia nature tant 
sur le plan national qu' internationaal. 

29. La loi du 20 janvier 1999 visant Ia protection du milieu marin dans les 
espaces marins sous juridiction de Ia Belgique definit les espaces 
marins comme: Ia mer territoriale, Ia zone economique exclusive et le 
plateau continental, vise par Ia loi clu 13 j uin 1969 sur le plateau conti
nental de Ia Belgique. 

30. Ce point a ete confirme Ia rs d ' une reunion de l'UGMM/IRSNB avec Ia 
Commission europeenne DG ENV (Bruxelles, 13 septembre 2002). 

3 1. La version Ia plus recente de ces criteres a e te approu vee lors de Ia 7' 
Conference des parties contractantes (CONVENTION ON W ETLANDS, 
1999). 

32. L'.<p=L'.Iv= I km. 
33. II s'agit d'unites de comptage dans lesquelles aucun oiseau de l'espece 

concernee n'a ete observe a cet endroit. 
34. Dans cette methode, plus Ia proximite des valeurs voisines connues 

dans ce rayon sera grande, plus e lles au rant de poids dans le calcul de Ia 
valeur de l' endroit considere. 

35. Les donnees rassemblees en dehors des espaces marins belges influen
cent les densites extrapolees a l'interieur des espaces marins, pour 
autant que ces comptages aient eu lieu a une distance de 5 km ou mains 
de Ia limite. Cela augmente le caractere exact de !'ext rapolation finale. 



Dankwoord 

De auteurs houden eraan de talrijke vrijwillige en professio
nele ornithologen te bedanken voor hun medewerking aan de 
monitoring van zeevogels. Verder gaat onze dank uit naar de 
bemanningen van de schepen die ingezet werden voor de 
monitoring van zeevogels. We willen fotografen Yves 
Adams, Roland Franc;:ois en Patrick Keirsebilck bedanken 
voor het gebruik van hun foto's . Francis Kerckhof heeft de 
tekst vele malen herlezen, en gaf vele nuttige opmerkingen. 
Het onderzoek naar de verspreiding en de dichtheden van 
zeevogels werd tussen 1992 en 2002 uitgevoerd door het In
stituut voor Natuurbehoud (IN), met de financiele steun van 
het WWF (World Wide Fund for Nature), de Beheerseenheid 
van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMMIKBIN) 
en de federate Diensten voor wetenschappelijke, technische 
en culturele aangelegenheden (DWTC). Deze gegevens zijn 
opgenomen in de oceanografische databank van het Belgian 
Marine Data Centre (BMDC), beheerd door de BMM/KBIN. 
(http://www.mumm.ac .be/datacentre) 
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Bijlage 1: 
Foto's van de geselecteerde soorten 

Annexe 1: 
Photos des especes selectionnees 

Foto 1: Van de fuut overwinteren internationaal belangrijke aantallen in Belgische zeegebieden; vooral het gebied van 
de westkust tot de Wenduinebank is belangrijk voor deze soort (foto Patrick Keirsebilck). 

Photo 1: Le nombre de grebes huppes qui hivernent dans Jes espaces marins de Ia Belgique est d' importance 
internationale: Ia zone qui s'etend de Ia cote ouest au wenduinebank est particulierement importante pour cette espece 
(photo Patrick Keirsebilck). 
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Foto 2: De grote jager is een grote meeuwachtige die vooral in het najaar in relatief belangrijke 
aantallen, maar zeer verspreid voorkomt in de zuidelijke Noordzee . Yoor deze soort kunnen in 
Belgische zeegebieden geen concentratiegebieden aangeduid worden (foto Roland Fran~ois). 

Photo 2: Pendant Ia migration d' automne, des nombres relativement importants de grands !abbes 
peuvent etre observes dans le sud de Ia Mer du Nord. La carte de repartition de cette espece fait 
apparaltre une repartition tres uniforme, et aucune zone specifique de concentration n'a pu etre 
designee (photo Roland Fran~ois). 

Foto 3: De dwergstern wordt slechts zelden waargenomen tijdens vogeltellingen op zee. Er bevindt zich 
een belangrijke broedkolonie in de voorhaven van Zeebrugge. 

Photo 3: On rencontre rarement Ia sterne naine Iars des comptages en mer. Une colonie de nidification 
relativement etendue est etablie dans le port de Zeebrugge. 
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Foto 4-6: Van de grote stern bevinden 
zich internationaal belangrijke 
broedkolonies in de voorhaven van 
Zeebrugge. Grote sternen foerageren 
in een ruim gebied, tot op tiental len 
km afstand van de broedkolonie 
(foto's: boven en midden: Yves 
Adams, onder (juveniel): Roland 
Fran<;ois). 

Photo 4-6: Une colonie de 
nidification importante de sternes 
caugek se situe dans le port de 
Zeebrugge, ou le nombre d'oiseaux 
est d'importance internationale. Les 
sternes caugeks font des vols de 
ravitaillement qui peuvent s'eloigner 
jusqu'a 40 km de la colonie de 
reproduction (photos: en haut et au 
milieu: Yves Adams, en dessous 
(juvenile): Roland Fran<;ois). 
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Foto's 7-8: De grootste kolonies van de visdief bevinden zich in en om de voorhaven van Zeebrugge. De visdieven van 
deze kolonies foerageren in de voorhaven en het hierbij aansluitende zeegebied (foto's: Yves Adams). 

Photos 7-8: Les plus grandes colonies de sternes pierregarin se trouvent dans !'avant-port de Zeebrugge. Les sternes 
pierragarin s'alimentent a moins de 3 a 5 km de Ia colonie de Zeebrugge (photos: Yves Adams). 
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Foto 9: Een groat percentage van de populatie van de dwergmeeuw migreert door de Belgische zeegebieden (foto: 
juveniel dier, Roland Franyois). 

Photo 9: Un pourcentage eleve de Ia population de mouettes pygmees migre en passant par les espaces marins de la 
Belgique (photo: juvenile: Roland Franyois) . 
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Foto 10-11: De zwarte zee-eend is een zeer verstoringsgevoelige vogelsoort. Er bevinden zich vaak grote concentraties 
in het gebied met ondiepe zandbanken aan de Westkust (foto boven ( o ): Patrick Keirsebilck, foto onder ( 2 ): Yves 
Adams). 

Photos 10-11: La macreuse noire est une espece tres sensible aux perturbations. Elle est presente de maniere tres 
concentree dans une zone (cote ouest) d' habitat de banes de sable peu profonds (photo du haut ( o ): Patrick Keirsebilck, 
photo du dessous ( 2 ): Yves Adams). 



Neded andse naam 

Roodkeeldui ker 

Pare ldu iker 

IJsduiker 

Fuut 

Kuifduiker 

Kuh ls pij lstormvogel 

Noordse pij lstormvogel 

Stormvogeltje 

Vaal stormvogeltje 

Zwarte zee-eend 

Grote zee-eend 

Nonnetje 

Scholekster 

Steen Ioper 

Strandplevier 

Goudplevier 

Paarse strandloper 

Drieteenstrandloper 

Kemphaan 

Rosse grutto 

Kluut 

Grauwe franjepoot 

Grote jager 

Zwartkopmeeuw 

Dwergmeeuw 

Kle ine mante lmeeuw 

Grote mante lmeeuw 

Zilvermeeuw 

Dwergstern 

Visdief 

Noordse ste rn 

Grote stern 

Zwarte stern 

Lachstern 

Alk 

Zeekoet 

Bijlage 2: 
Soorten vermeld in het rapport 

Annexe 2: 
Especes mentionnees dans le rapport 

Wetenschappelijke naam Nom en frmu;ais 

Cavia .1"/ellata Plongeon cat marin 

Cavia arctica Plongeon arctique 

Ca via immer Plongeon imbrin 

Podiceps cristmus Grebe huppe 

Podiceps auritus Grebe esc lavon 

Ca/onectris diomedea Puffin cendre 

Pufjintts ptt}jinus mauretanicus Puffin des Anglais 

Hydrobates pe/agicus Petre l tempete 

Oceanodroma /eucor!toa Petre l culblanc 

Melaniltanigra Macreuse noire 

Me/ani /Ia fi r sea Macreuse brune 

Mergus a/bel/us Harle piette 

· Haematopus ostralegtrs Hultrier pie 

Arenaria inte1pes, Tournepierre it collier 

Charadrius alexandrinus Gravelot a coll ier interrompu 

Pluvial is apricaria Pluvier dore 

Calidris maritima Becasseau violet 

Calidris alba Becasseau sanderling 

Philonwchus pugnax Chevalier combattant 

Limosa /apponica Barge rousse 

Recurvirostra avosetta Avocette 

Phalaropus Iabat us Phalarope a bee etroit 

Stercorarius skua Grand Iabbe 

La rus me/anocephalus Mouette melanocephale 

Laru~· minutus Mouette pygmee 

Larus firscus Goeland brun 

Lams marin us Goeland marin 

Larus argentatus Goeland argente 

Sterna a/bifrons Sterne naine 

Stema hirundo Sterne pierregarin 

Sterna paradisaea Sterne arctique 

Sterna sandvicensis Sterne caugek 

Chlidonias niger Guifette noire 

Celochelidon nilotica Sterne hanse l 

Alar 1orda Petit pingouin 

Uria aalge Gui llemot de tro'il 

I I 

English name 

Red throated diver 

Black-throated d iver 

Great northern diver 

Great crested grebe 

Slavonian grebe 

Cory's shearwate r 

Manx shearwater 

Storm petrel 

Leach's petrel 

Common scoter 

Velvet scote r 

Smew 

Oystercatcher 

Turnstone 

Kentish plover 

Golden plover 

Purple sandpiper 

Sanderl ing 

Ruff 

Bar-tailed godwit 

Avocet 

Red-necked phalarope 

Great skua 

Mediterranean gull 

Little gull 

Lesser black-backed gu ll 

Great black-backed gull 

Herring gull 

Little tern 

Common tern 

Arctic tern 

Sandwich tern 

Black tern 

Gull-billed turn 

Razorbill 

Guillemot 


