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INTRODUCTIE
Om zo veel mogelijk effecten van zandsuppleties te voorkomen op o.a. drieteenstrandlopers,
doet Bureau Waardenburg voor Rijkswaterstaat Waterdienst voedselecologisch onderzoek in
de Voordelta. Vraag is wat het voedselaanbod en de voedselkeus is van drieteenstrandlopers.

ETEN DRIETENEN
GEMSHOORNWORMEN?
Methode van onderzoek (voorjaar 2008)
- Aanvullende tellingen van stranden die niet
meedoen in de reeds lopende monitoring
in de Voordelta.
- Bemonsteringen macrofauna op plekken
waar drieteenstrandlopers foerageren
- Visuele waarnemingen foerageergedrag
(‘proben’, pikken, aas eten)
- Faeces verzamelen voor dieet analyse

INVLOED VAN
STRANDSUPPLETIES?

RESULTATEN - DIEET

VERSPREIDING & GEDRAG

Faeces monsters in de Voordelta voorjaar 2008

Verklikkerstrand 18 faeces
30-04-2008
Verklikkerstrand - referentiemonster
30-04-2008
Brouwersdam - zuid 5 faeces
30-04-2008
strekdam Walcheren 27 faeces
13-05-2008
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Grootste aandeel vogels in de Voordelta
foerageert op slik en niet op de stranden.

Drieteenstrandlopers foerageren weinig op
gemshoornwormen en voornamelijk op copepoden.

Foerageergedrag van drieteenstrandlopers op de stranden
van de Voordelta - visuele waarnemingen
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De gemshoornworm komt op een paar
plekken maar voor in de Voordelta.

Er worden voornamelijk kleine prooien gepikt
langs de waterlijn. Dit wordt bevestigt door
analyse van faeces.

CONCLUSIE
Drieteenstrandlopers op de stranden van de Voordelta foerageren weinig op voedsel dat
in het zand van het strand voorkomt, maar vooral op copepoden uit de waterkolom die in
de waterlijn worden opgepikt. De gemshoornworm lijkt alleen zeer lokaal gegeten te
worden, vermoedelijk omdat de soort ook slechts zeer lokaal in de Voordelta voorkomt.
Op de stranden in het noorden van Nederland is de gemshoornworm veel talrijker en
ook belangrijker als prooi.
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