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Van: Leen Heemskerk 

______________________________________________________________________________________                       

Het doet ons plezier u bijgaand aan te bieden het  jaarverslag 2012 van de werkgroep Zwarte Stern van ANV 

De Utrechtse Venen.   

 

Het eerste exemplaar is op 20 juni door onze voorzitter Arie van Zutphen uitgereikt aan gedeputeerde Krol, 

in de provincie Utrecht verantwoordelijk voor natuur. De uitreiking vond plaats bij Theo Nelis in Nieuwe 

Ter Aa en werd afgesloten met een bezoek aan een kolonie bij hem broedende zwarte sterns die aan het 

uitkomen was.  

 

 

Het rapport 2012  is wat later gereed gekomen dan 

we hadden gepland, maar geeft ons wel de kans om 

nu al wat  te vertellen over het broedseizoen 2013. 

Dat ziet er tot op heden heel goed uit.  Op 15 juni 

waren  225 broedparen geteld en gemeld aan de 

coördinator. Al dertig broedparen meer (15%) dan in 

2012 en een nieuw record voor de Utrechtse Venen. 

Er zijn nog maar weinig legsels verloren gegaan en 

omdat al heel veel sterns pullen hebben kan dat niet 

echt meer fout gaan. Het is prima weer voor 

opgroeiende zwarte stern kuikens, dus dat zit ook 

nog eens mee. Alleen veel predatie van jongen kan 

nog roet in het eten gooien. Het zal nog wel een paar 

weken duren voor we daar iets over kunnen zeggen. 

Tot op heden is er melding bij twee kolonies van 

predatie van pullen, laten we hopen dat het daarbij 

blijft. Op één locatie is het maaien uitgesteld tot de 

kuikens wat groter zijn en minder gevoelig voor 

predatie. 

 
De meest gestelde vraag is of we al wat kunnen 

zeggen over de gevolgen die het langaanhoudende 

en koude voorjaar heeft gehad op de zwarte stern. 

Daarvoor moeten de tellingen worden uitgewerkt, 

maar er is wel een eerste indruk. De sterns zijn niet 

later teruggekomen, (vanaf half april) maar ze zijn 

wel later begonnen met de eileg. Ik schat in dat over 

alle eerste legsels het eerste ei gemiddeld een week later is gelegd. Verder hebben de helft van alle legsels 

maar 1 of 2 eieren en dat is veel meer dan in andere jaren. De natte meimaand leverde verder gedetailleerde 

waarnemingen op van op regenwormen foeragerende zwarte sterns. Ze kunnen die vliegend van de grond 

oppikken, maar het komt ook voor  dat ze kort op de grond gaan zitten om de regenwormen eruit te trekken, 

zoals al door Haverschmidt in 1978 is beschreven. Wordt vervolgd. 

 

Werkgroep Zwarte Stern  

Agrarische Natuurvereniging "De Utrechtse Venen" 

http://www.natuurgroepkockengen.nl/documents/2013/rest/ZwarteStern_JaarVerslag2012.pdf
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