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1. INLEIDING 

1.1. Ligging van de broedgebieden en voorkomen in de Noordzee 

De Zeekoet (Uria aalge) is een wijdverspreide vogelsoort, die in kolonies broedt op eilanden 
en kliffen langs de kusten van de noordelijke Atlantische en Pacifische oceanen. Globaal komt 
de soort voor tussen 40 en 76 graden Noorderbreedte. Voor de Atlantische Oceaan wordt het 
totaal aantal broedparen op 3.5-4.0 miljoen broedparen geschat. Hiervan broedt 30% in de 
boreale zone, hoofdzakelijk op de Faëroer (7%) en in Schotland (15%). Kleinere, meer uit 
elkaar gelegen kolonies in de boreale zone zijn te vinden langs de overige kusten van de Britse 
eilanden en Ierland en langs de Skandinavische en noordwest- Russische kusten. Enkele 
relictpopulaties bevinden zich in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Portugal (Nettleship & 
Birkhead, 1985). 

De soort is na het broedseizoen één van de meest algemene zeevogels in de Noordzee. Tasker 
et al. (J 987) komen tot een schatting van ruim 2 miljoen Zeekoeten in de Noordzee direkt na 
het broedseizoen, op grond van het aantal broedvogels van de omringende kusten (gecorrigeerd 
voor op zee foeragerende dieren) en het percentage jongen. Hoewel uit ringvondsten gebleken 
is dat sommige langs de Noordzeekust broedende Zeekoeten na het broedseizoen uit de 
Noordzee wegtrekken zal het aantal van 2 miljoen toch geen overschatting vormen van het 
aantal overwinteraars, temeer daar er ook terugvondsten van noordelijker gelegen 
broedgebieden in het Noordzeegebied zijn gedaan (Tasker et al., 1987; Speek & Speek, 1984). 
In het algemeen verplaatsen Zeekoeten van noordelijker gelegen kolonies zich na het broeden 
veel meer zuidwaarts (door de snel verslechterende klimatologische omstandigheden) dan 
Zeekoeten van zuidelijker kolonies. Als gevolg van de grote concurrentie om geschikte 
nestplaatsen blijven dieren uit zuidelijk gelegen kolonies vaak zelfs het hele jaar door in de 
buurt van hun broedkolonie (Cramp (ed), 1985). 

Figuur 1: Verspreiding van de kolonies van de Zeekoet en de 
ligging van de geografische grenzen van de diverse 
ondersoorten (uit Glutz & Bauer, 1982) 
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1.2. Ondersoorten 

Van de Zeekoet zijn traditioneel drie geografische ondersoorten bekend, die op grond van 
verenkleed en lichaamsmaten van elkaar te onderscheiden zijn: de nominaatvorm Uria aalge 
aalge, de zuidelijke vorm U. a. albionis en de noordelijke vorm U. a. hyperborea. Figuur 1 
geeft voor deze vormen de geografische grenzen en de ligging van de kolonies weer (Glutz & 
Bauer, 1982). Een aantal onderzoekers onderscheiden nog meer ondersoorten, die meestal 
betrekking hebben op broedkolonies op geïsoleerde plaatsen. Tegenwoordig worden hiervan 
alleen de Baltische vorm intermedia en de Iberische vorm ibericus als aparte ondersoorten 
beschouwd (NettIeship & Birkhead, 1985). 

In het Nederlandse deel van de Noordzee kunnen de vormen albion is en aalge het hele jaar 
door worden aangetroffen, vooral van augustus tot en met april (Camphuysen, 1989; M. 
Leopold, mond. med.). De vorm hyperborea is tot nu toe vooral in het noordelijke deel van de 
Noordzee en bij Helgoland aangetroffen (Glutz & Bauer, 1982; Speek & Speek, 1984); in de 
Nederlandse wateren is deze vorm waarschijnlijk zeer zeldzaam. 

1.3. Dieetonderzoek 

Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar het dieet van de Zeekoet tijdens het 
broedseizoen; voorbeelden hiervan zijn Belopolskii (1957), Harris & Wanless (1985) en Blake et 
al. (1985). Informatie over voedsel werd in deze onderzoeken verkregen door veldobservaties 
of uit analyse van maaginhouden van geschoten of gestrande Zeekoeten. Vis blijkt het 
voornaamste voedsel te zijn, hoewel ook soms crustaceeën in de magen werden aangetroffen. 

Na het broedseizoen, in het Noordzeegebied tussen eind juni en eind juli (Nettleship & 
Birkhead, 1985), verlaten de dieren de kolonies en zwemmen de zee op. Eerder is uit 
onderzoek door Scott (1973; in: NettIeship & Birkhead, 1985) gebleken dat wanneer de jongen 
de broedkolonie verlaten door als het donker is (kleine predatiekans) van de kliffen te 
springen, ze alleen door de vader worden begeleid. De moeders blijven nog enkele weken op 
de kolonie totdat ze ook de zee op gaan. In de overwinteringsgebieden kunnen dus 
aanvankelijk alleen vaders met hun jong verwacht worden, met in de loop van de herfst een 
toenemend percentage vrouwelijke dieren. 

De algemene verplaatsing in de Noordzee na het broedseizoen is zuidoostwaarts gericht. 
Hierdoor komen er in de wintermaanden in de zuidelijke Noordzee belangrijke aantallen 
Zeekoeten voor, plaatselijk zelfs in hoge concentraties (Leopold, 1987; tellingen NIOZ, 
ongepubl.). Er is nog zeer weinig bekend over het dieet van de Zeekoet in deze periode. 
Aangezien de verspreiding van vissoorten in ruimte en tijd niet homogeen verdeeld is in zee, 
zal het voedselspektrum in de wintermaanden afwijken van dat tijdens het broedseizoen. 
Overigens geldt ook voor de andere· in het Noordzeegebied overwinterende visetende 
alkachtigen, de Alk (Alca torda), de Papegaaiduiker (Fratercula arctica) en de Zwarte Zeekoet 
(Cepphus grylle), dat er nog zeer weinig dieetgegevens van buiten het broedseizoen 
voorhanden zijn. 

Om veel informatie over het geconsumeerde voedsel te verkrijgen, is maaganalyse de beste 
methode; veldobservaties zijn, zeker na het broedseizoen, vrijwel onmogelijk en leveren maar 
weinig gegevens op. Onderzoek aan magen van na het broedseizoen op de kust aangespoelde 
dieren is tot nu toe het meest gedaan (b.v. Camphuysen, 1990), vooral wanneer er weer eens 
een massale stranding heeft plaatsgevonden. Helaas kan dan zelden achterhaald worden waar 
precies de vogels zijn overleden. De plaats van sterven is van belang wanneer men 
vergelijkingen wil maken met andere organismen die een rol spelen in de voedselketen. Het 
afschieten van een aantal dieren is hiervoor, hoewel niet uit ethisch oogpunt, een goed 
alternatief. Bovendien worden dan verse en vaak gezonde exemplaren met een goed gevulde 
maag verkregen. Dieren die op de kust aanspoelen zijn vaak al enige tijd dood voordat ze 
worden gevonden, wat het analyseren van de maaginhouden, door slechte herkenbaarheid van 
de voedselresten, bemoeilijkt. Vaak hebben aangespoelde dieren door ziekte (bijv. 
longontsteking door onderkoeling als gevolg van contact met stookolie) of door uitputting al 
dagen niet meer gegeten, zodat de magen vaak leeg blijken te zijn. 
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In dit onderzoek wordt het dieet van de Zeekoet geanalyseerd aan de hand van geschoten 
dieren op het Friese Front in de herfst. Hierbij zal de nadruk liggen op verschillen in het dieet 
voor verschillende leeftijden en geslachten; tevens wordt het gegeten voedsel vergeleken met 
het aanbod in zee. 

2. MATERIAAL & METHODEN 

2.1. Studiegebied 

Als plaats voor het verzamelen van de Zeekoeten werd het Friese Front gekozen, een gebied 
in de zuidelijke Noordzee, zo'n 50 mijl ten noorden van het eiland Texel. De belangrijkste 
redenen voor dit gebied als studiegebied zijn: 

- Het gebied is in de nazomer en herfst zeer rijk aan Zeekoeten in vgl. met andere delen van 
de zuidelijke Noordzee, zoals tellingen door Leopold (1987) hebben uitgewezen. 

- Het gebied is zeer rijk aan dierlijk en plantaardig leven, naast vogels vooral in de vorm van 
plankton en vis. Dit is een gevolg van het frontale karakter van het gebied; water typen met 
verschillende oceanografische eigenschappen komen hier samen en er treedt bezinking van 
gesuspendeerd materiaal op. Dit alles zorgt voor een rijke bloei aan fytoplankton in de zomer, 
wat gunstige voedselomstandigheden biedt aan de organismen hoger in de voedselketen. 

- Er is inmiddels veel onderzoek gedaan aan het fyto- en zoöplankton in het Friese Front 
gebied, evenals aan de vissen en de ongewervelde dieren die ei leven (bijv. De Gee et al., 
1991); door ook de vogelwereld in het onderzoek te betrekken wordt een complex ecosysteem 
als het Friese Front steeds meer 'in kaart' gebracht. 

2.2. Verzamelen van de Zeekoeten 

Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was om gedurende de maanden september tlm 
november eens per maand naar het Friese Front te varen, bleek dit in de praktijk door slecht 
weer niet haalbaar te zijn. In plaats daarvan werd er één keer in september en twee keer 
(binnen één week) in oktober gevaren, met het onderzoeksschip "Aurelia" van het NIOZ. Er 
werden in totaal 25 dieren verzameld, die onder vergunning werden geschoten door een jager. 
Steeds wanneer een Zeekoet in zicht kwam werd er zo dicht mogelijk naar toe gevaren, maar 
er werd pas geschoten wanneer het dier binnen de maximaal haalbare schotafstand kwam, die 
ongeveer 100 meter bedroeg. 

Na het schieten werd het dier zo snel mogelijk met een rubberboot van het water gehaald en 
meteen na binnenkomst onthoofd, omdat de dosis hagel vaak niet meteen dodelijk bleek te 
zijn. Eerst werden de handelingen verricht die voor biochemisch onderzoek (Kluin & Timans, 
1990) van belang waren (bloed aftappen, leverlobben en vetweefsel verzamelen). Vervolgens 
werd de maag uit de ingewanden geknipt en ingevroren om verdere vertering tegen te gaan. 

Figuur 2 laat positie en datum zien waarop ieder dier werd geschoten. Het oorspronkelijke 
plan om alleen paren van vaders met hun kind te verzamelèn bleek niet haalbaar te zijn, 
enerzijds doordat hoofdzakelijk solitaire Zeekoeten werden aangetroffen, anderzijds doordat 
één van beide dieren van een paar vaak wist te ontsnappen. Alleen de nummers 12 en 13 en 
waarschijnlijk ook nummers 7 en 8 zijn een vader-kind paar. Om het dieet van de Zeekoeten 
te kunnen vergelijken met verwante soorten in het zelfde gebied, werden ook de nodige 
vergunningen verleend voor het verzamelen van Alken. Deze dieren werden tijdens de tochten 
echter in zeer kleine aantallen gezien en ze bleken bovendien snel weg te kunnen duiken, zodat 
het niet gelukt is hiervan exemplaren te bemachtigen. 
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Figuur 2: Posities van de tijdens de verzameltochten op het 
Friese Front geschoten Zeekoeten 
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Van iedere vogel werden een aantal biometrische gegevens genoteerd. Deze gegevens zijn 
zijn gebruikt om te bepalen tot welke ondersoorten de dieren behoren (bijlage 1). Tevens 
werden geslacht en leeftijd bepaald. Het geslacht werd bepaald door te kijken naar de 
geslachtsorganen (testis of ovarium). De leeftijd (juveniel, subadult of adult) werd bepaald aan 
de hand van de grootte van de geslachtsorganen, de aan- of afwezigheid van een Bursa 
fabricius (alleen aanwezig bij juvenielen en subadulten; heeft functie bij immuniteitssysteem) 
en het bezit van contrast in de bovenvleugeldekveren (contrast alleen bij juvenielen)(Van 
Franeker, 1983). Overigens waren alle geschoten dieren vrij van oliesporen op het verenkleed. 

2.3. Maaganalyse 

Weer op de vaste wal werd iedere maag ontdooid door deze in een (glazen) bak met lauw 
water te leggen. Vervolgens werden de magen onder water in de lengterichting opengeknipt, 
binne~stebuiten gekeerd en van de zichtbare inhoud ontdaan. Omdat kleine otolieten 
(gehoorsteentjes van vissen) vaak in de plooien van de spiermaag verborgen blijven (mond. 
med. M. Leopold) werd vervolgens de maagbinnenwand onder de stromende kraan (boven de 
bak met inhoud) grondig uitgespoeld. Alle magen werden bekeken op ontstekingen van de 
klier- en/of spiermaag, op de aanwezigheid van maag parasieten en eventuele andere 
afwijkingen. 

Uit de bak met maaginhoud werden grove, onherkenbare stukken vissevlees met een pincet 
verwijderd. Hele vissen of losse koppen werden apart verwijderd, en de eventueel hierin 
aanwezige otolieten verzameld. Kleine vlezige delen en schubben werden verwijderd door de 
bak onder een rustig stromende kraan te zetten, waardoor deze delen over de rand afvloeiden. 
Na een bepaalde tijd (wanneer het water helder was geworden) werd de bak langzaam 
leeggegoten tot er een bodempje water overbleef met daarin de zwaardere onderdelen uit de 
maaginhoud, zoals otolieten, zand, viswervels, oogbollen en parasieten. Het restant werd 
tenslotte m.b.v. een spuitfles met kraanwater in een petrischaaltje gebracht. 
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Alle otolieten of delen ervan werden met een pincet opgepakt, eventueel met gebruik van 
een stereoloupe, en droog bewaard voor determinatie en metingen. Alle overige interessante 
delen werden eveneens bewaard. Organische delen (oogbollen, parasieten) werden 
geconserveerd in verdunde alcohol, de rest (steentjes, plastics) werd droog of in leidingwater 
bewaard. 

2.4. Determinatie tot vissoort en vergelijking van aantallen 

Van alle otolieten werden de bijbehorende vissoorten bepaald, gebruik makend van een 
handboek ter determinatie van de otolieten van de vissoorten die in het noordoost-Atlantisch 
ge'bied voorkomen (Härkönen, 1986) en door vergelijking met referentiecollecties van 
otolieten op het NIOZ of met otolieten uit verse vissen. 

De aantallen otolieten (of vissen) per maag mogen niet zonder meer individueel met elkaar 
vergeleken worden, omdat onbekend is hoe lang geleden het dier voor het laatst een maaltijd 
vis heeft genuttigd. Des te langer een dier voor het laatst gegeten heeft, des te meer otolieten 
(en andere delen) inmiddels verdwenen zullen zijn ten gevolge van slijtage door chemische 
processen (maagzuur), mechanische processen (door elkaar bewegen van otolieten in de 
voedselprop) en/of door verwijdering via de darmen. Direkte vergelijking van aantallen 
otolieten is dan ook slechts betrouwbaar als de dieren op dezelfde plaats en op hetzelfde 
tijdstip zijn geschoten, zodat de tijd tussen het passeren van een school vissen en het schieten 
van de zeekoeten gelijk is. Aangezien de dieren op verschillende plaatsen en tijdstippen zijn 
verzameld, zal deze tijd bij ieder dier weer anders zijn en daarmee het percentage verdwenen 
otolieten. 

De hoeveelheid otolieten per maag geeft dus geen goede indikatie van de grootte van de 
laatste maaltijd. Als aan de slijtagetoestand van de otolieten kan worden gezien hoe lang 
geleden een maaltijd is genuttigd en als bovendien de verdwijnsnelheid van de otolieten 
bekend is, kan de oorspronkelijke hoeveelheid geconsumeerde vis worden terugberekend. Uit 
de toestand van de otolieten is helaas op het oog moeilijk af te leiden hoe lang geleden een 
maaltijd is genuttigd. Wel zijn enkele verterings-experimenten gedaan ter bepaling van de 
verdwijnsnelheid van de otolieten, waarvan de methode verderop wordt besproken. 

Voor een vergelijking van de relatieve frequenties per vissoort per maand, bij verschillende 
geslachten en leeftijden van de Zeekoeten, lijken de oorspronkelijke, absolute hoeveelheden 
geconsumeerde vissen niet van belang. Het tegendeel blijkt echter waar te zijn: verdwijning 
van otolieten a.g.v. inwerking van het maagzuur is namelijk afhankelijk van de 
oorspronkelijke grootte van een otoliet. Hoe kleiner de otoliet, des te groter de 
oppervlakte/volume ratio, zodat de otoliet relatief sneller zal oplossen. Mechanische vertering 
(breken van de otolieten) zal dit proces nog versnellen. 

De oppervlakte/volume ratio en daarmee de verdwijnsnelheid van de otolieten is ook 
afhankelijk van de vorm: soorten met platte otolieten en een ruwe buitenkant (bobbels, ribbels) 
zullen sneller verdwijnen dan soorten met dikke, gladde otolieten. Bij het bepalen van de 
grootte van een maaltijd aan de hand van de hoeveelheid otolieten in de maaginhoud is er dus 
sprake van zowel een onderschatting van de percentages kleine vissen van één soort als van 
soorten met otolieten die relatief snel verdwijnen door de vorm van de otolieten. Voor eerlijke 
vergelijkingen moet dus bekend zijn wanneer een dier voor het laatst gegeten heeft; m.b.v. de 
verdwijnsnelheden per vissoort, verkregen uit de verteringsproeven, kan dan berekend worden 
wat het meest waarschijnlijke geconsumeerde aandeel per vissoort is. 

2.5. Terugrekening naar visgrootte 

Voor de omrekening van otolietgrootte naar visgrootte zijn ijklijnen geconstrueerd voor de 
gevonden vissoorten. Hiervoor werden ingevroren vissen gebruikt die waren verzameld tijdens 
diverse vaartochten in, of in de buurt van het Friese Front gebied. Van de ontdooide vissen 
werd steeds de standaardlengte (van snuitpunt tot staartwortel) en de totale lengte bepaald; 
afhankelijk van de conditie van de vissen (sommige waren nogal ingedroogd door de lange 
bevriezing) werd ook nog de hoogte en het gewicht bepaald. Wanneer in het vervolg over 
lengte gesproken wordt, wordt altijd standaardlengte bedoeld. 
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De sagittale otolieten werden met behulp van een pincet en stereo loupe uit de kop gehaald, 
nadat met een scalpel ~en dwarse snee boven in de kop was gemaakt. Op deze manier konden 
vrijwel alle otolieten gevonden en verwijderd worden. Otolieten werden gemeten m.b.v. een 
lichtmicroscoop met aangekoppeld beeldscherm (Projectina), waarmee tot op een honderdste 
mm gemeten kon worden. Voor te grote otolieten werd echter een stereoloupe (Zeiss) met een 
oculair-mikrometer gebruikt, die tot op een tiende mm nauwkeurig was. Als maat voor de 
otolietgrootte werd steeds de lengte en de loodrecht op de lengteas geprojecteerde ma](:imale 
breedte gemeten (figuur 3). Omdat in een aantal gevallen bij zowel de verse vissen als de 
otolieten uit de maaginhouden toppen waren afgebroken (bij de verse vissen a.g.v. het snijden, 
bij de magen als gevolg van de mechanische vertering), kon hier alleen de breedte van worden 
gemeten. 

Figuur 3: Verklaring van de gebruikteotolietmaten (links: 
Horsmakreel, rechts: sprot) 
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Enkele otolieten uit de maaginhouden waren dusdanig beschadigd, dat zowel lengte als 
breedte niet konden worden gemeten. Getracht werd om via andere, deels inwendige maten, 
toch nog de oorspronkelijke vislengte te bepalen. Van deze maten werd echter alleen gebruik 
gemaakt als er een hoge correlatie is tussen deze maten en de vislengte, om een zo betrouwbaar 
mogelijke schatting van iedere vislengte te krijgen. 

Omdat bij linker en rechter lichaamsdelen die dezelfde functie vervullen, het linker 
lichaamsdeel vaak het grootst is (mond. med. T. Piersma), is voor enkele in de magen 
aangetroffen vissoorten gekeken of dit ook geldt voor otolieten. Hiervoor werd de toets van 
Wilcoxon gebruikt (Fowler & Cohen, 1986), een non-parametrische test waarmee de medianen 
van twee gepaarde steekproeven worden vergeleken. De nulhypothese luidt dat er geen verschil 
is tussen linker en rechter otolieten. Voor de richting van dit verschil bestaat geen zekerheid, 
vandaar dat op tweezijdig niveau is getoetst. Indien er signifikante verschillen optreden zullen 
de vislengte-berekeningen van de otolieten uit de maaginhoud en apart voor linker en rechter 
otolieten gedaan moeten worden, als tenminste aan de otolieten nog te zien is aan welke kant 
ze in de vissekop hebben gezeten. 

Uiteindelijk werden alle verkregen verdelingen van vislengtes individueel of groepsgewijs 
met elkaar vergeleken. Om aan te tonen of er signifikante verschillen in gegeten vislengtes 
tussen individuen of groepen individuen zijn, werden gemiddelden met elkaar vergeleken 
m.b.v. een variantieanalyse (één-faktor ANOVA). Voor gebruik van deze toetsen moest eerst 
gechequed worden of de verdelingen wel uit dezelfde populatie afkomstig waren, door het 
vergelijken van varianties (F-toets). Voor alle toetsen werd 1 % als drempel voor 
onbetrouwbaarheid gebruikt. Om er achter te komen, of eventuele gevonden signifikante 
verschillen in gemidddelde vislengtes kunnen ontstaan door verschillen in otolietgrootten als 
gevolg van verschillende slijtagestadia, werden de uitkomsten van de verterings-experimenten 
als maatstaf voor de natuurlijke slijtagesnelheid genomen. 



9 

2.6. Verteringsproeven 

Om te bepalen hoe snel slijtage en verdwijning van otolieten in een Zeekoet plaatsvinden, 
zijn verteringsexperimenten gedaan met 'behulp' van enkele olieslachtoffers, afkomstig uit 
een vogelasiel. De dieren kregen gedurende enkele dagen alleen vissen (Sprotten en Haringen 
uit de diepvries) te eten waarvan de otolieten waren verwijderd, zodat de magen aan het begin 
van de proeven otolietvrij kunnen worden verondersteld. Aan het begin van zo'n experiment 
kreeg een Zeekoet een vis aangeboden, waarin een in maagzuur oplosbare ampul was gestopt 
met daarin een aantal van te voren getekende en gemeten otolieten. De gevoerde otolieten 
waren afkomstig van soorten die ook in de maaginhouden werden aangetroffen (Sprot en 
Horsmakreel) en lagen qua lengte binnen de range van prooigroottes. Om de verteringstoestand 
zo natuurlijk mogelijk te laten lijken kreeg het dier meteen daarna nog een aantal otoliet-vrije 
vissen. Hierbij werd getracht ieder dier zoveel extra, vissen toe te dienen, dat het totale aantal 
vissen overeenkwam met het aantal otolieten dat in de eerste vis was gestopt. 

Nadat het eerste proefdier 12 uur met rust was gelaten (in een plastic bak met een schaaltje 
drinkwater) werd de vogel gedood (stikstof-vergassing). Meteen daarna werd de maag uit het 
lichaam gehaald en de inhoud bekeken. Afhankelijk van het resultaat van het eerste 
experiment werden nog vier soortgelijke vervolgexperimenten gedaan, waarbij voor iedere 
Zeekoet een andere verteringstijd werd genomen. Per maag werden de teruggevonden otolieten 
geteld en opnieuw gemeten. Ook werden de otolieten opnieuw getekend om te kijken hoe 
slijtage op de otolieten 'aangrijpt'. 

Uit ieder experiment werden de verdwijnpercentages en slijtpercentages van de 
otolieten berekend. De uitkomsten werden als tijdreeks in grafiekvorm gezet, zodat het verloop 
in de tijd van verdwijning en slijtage van de otolieten meteen kan worden afgelezen. 

2.7. Vergelijking met aanbod in zee 

Een poging is gedaan te bepalen hoe de hoeveelheden en groottes van de geconsumeerde 
prooisoorten zich tot het aanbod in zee verhouden, m.a.w. of de Zeekoeten selekteren op soort 
en/of grootte. Hiervoor werden diepgevroren vissen van het NIOZ gebruikt, die tijdens 
recente tochten in het Friese Front gebied waren verzameld, uit ongeveer dezelfde periode als 
die tijdens het verzamelen van de Zeekoeten. Meestal betroffen dit vissen, die ook werden 
gebruikt voor het construeren van de eerder beschreven ijklijnen. Omdat bij normale 
netvangsten de kleinste vissen door de mazen van het net ontsnappen, is een aanvulling 
verkregen d.m.v. vangsten met een planktonnet, om het aanbod in zee zo betrouwbaar 
mogelijk te kunnen schatten. Overigens was het beter geweest synchroon met het verzamelen 
van de Zeekoeten vissen te bemonsteren, echter de harde wind tijdens de tochten maakte 
pelagisch vissen onmogelijk. 

Alle vissen van een bepaalde soort uit één of meer vangsten werden opgemeten; door de 
vissen in te delen in lengteklassen konden net als bij de maaginhouden frequentieverdelingen 
gemaakt worden. De lengteverdeling van een bepaalde vissoort kan direkt met de 
lengteverdeling van de maaginhouden vergeleken worden mits het verschil in dagen tussen de 
visvangst en het verzamelen van de Zeekoeten te verwaarlozen is. Traaggroeiende soorten of 
oudere jaarklassen zullen in enkele weken tijd weinig in grootte toenemen, echter eerstejaars 
vissen van veel soorten kunnen in dezelfde tijd flink groeien. Getracht is met behulp van 
groeicurven voor het tijdsverschil te corrigeren; bovendien is in de literatuur gezocht naar 
informatie over de leeftijds/lengte-verdelingen van de gegeten vissoorten. 
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2.8. Hoeveelheid geconsumeerde biomassa 

In het vervolg wordt er van uitgegaan dat een Zeekoet om de zoveel tijd een hoeveelheid vis 
in een kort tijdsbestek consumeert, m.a.w. dat de dieren maaltijden nuttigen. Dit lijkt reëel 
gezien de aanwezigheid van verschillende migrerende vis scholen op het Friese Front, zodat de 
Zeekoeten bij het passeren van zo'n school direkt kunnen 'toehappen'. De hoeveelheid 
biomassa die een Zeekoet per maaltijd binnenkrijgt, hangt behalve van het aantal 
geconsumeerde vissen, natuurlijk ook van de grootte van die vissen af. Om deze waarde per 
individu te berekenen, moet het verband tussen de berekende vislengte en het visgewicht 
bekend zijn. Daarom zijn de vissen die gebruikt werden voor het maken van ijklijnen die het 
verband tussen vislengte en otolietgrootte aangeven, tevens gebruikt voor lijnen die het 
verband tussen vislengte en visgewicht aangeven. 

Met de berekende gewichten van de maaginhouden zijn vergelijkingen gemaakt tussen de 
variabelen maand, geslacht en leeftijd. In de diskussie (4.4.) wordt hier verder op ingegaan 
door met de gegevens over maaItijdgrootte uitspraken te doen over het verwachte aantal 
maaltijden per tijdseenheid, de maaltijdfrequentie. Overigens zijn alle vergelijkingen alleen 
gebaseerd op biomassa en dus niet op calorische waarde, vetgehalte of eiwitgehalte van de 
gegeten vissoorten. 
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3. RESULTATEN 

3.1. Maaginhouden 

Van iedere Zeekoet staan in tabel 1 vermeld de leeftijd en het geslacht, de maaginhoud 
(kwalitatief), de conditie van de maagwand (goed= hoogstens enkele ontstoken plekjes, slecht= 
zwaar ontstoken) en de hoeveelheid in de maag gevonden otolieten en bullae (bulla= onderdeel 
gehoororgaan clupeïden). Brokstukjes van otolieten kleiner dan de helft van de oorspronkelijke 
otoliet zijn niet meegerekend. De nummering van de Zeekoeten is dezelfde als die in figuur 2. 
Zoals kon worden verwacht, werden er in september geen adulte ~ ~ geschoten (tegenover 7 
adulte d'd'), terwijl deze groep in oktober al wel vertegenwoordigd was (2 ~~, 5 d'd'). 

Tabel 1: Gegevens over leeftijd, geslacht en maaginhouden van 
in september en oktober 1989 op het Friese Front 
geschoten Zeekoeten 

NR LEEFTIJD GESLACHT INHOUD CONDITIE NOTOLIETEN N BULLAE 

1 ad. man **** goed 
2 ad. man ***** goed 
3 ad. man ** matig 
4 juv. vrouw ** matig 
5 subad. man ** redelijk 
6 juv. man * goed 
7 juv. man ** redelijk 
8 ad. man ** redelijk 
9 juv. vrouw ** matig 

10 ad. man ** redelijk 
11 juv. vrouw ** goed 
12 juv. vrouw ** slecht 
13 ad. man ** goed 
14 ad. man **** redelijk 
15 juv. man ** redelijk 
16 ad. man ** redelijk 
17 ad. vrouw ***** goed 
18 subad. vrouw ***** redelijk 
19 juv. vrouw * slecht 
20 subad. man *** goed 
21 juv. man ** redelijk 
22 ad. vrouw ***** redelijk 
23 ad. man ** redelijk 
24 ad. man * redelijk 
25 ad. man ** redelijk 

* = geen visresten aanwezig 
** = geen vlezige delen aanwezig 
*** = enkele vlezige delen aanwezig 
**** = goed gevuld 
***** = helemaal vol 

11 
89 
47 

8 

109 
53 
34 
28 
86 

3 
8 

1 
32 
13 

5 
2 

17 
5 

1 

4 
10 

2 

3 

9 
2 
2 

24 
20 

8 
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In 6 van de 25 magen werden geen otolieten aangetroffen, hoewel in 3 van deze 6 magen wel 
andere visresten werden gevonden. Van de 6 magen zonder otolieten waren er 2 zwaar 
ontstoken, terwijl de magen met otolieten altijd in een betere conditie waren. De magen met 
een inhoud variërend van *** tot ***** (n=7) waren zelfs altijd in een redelijke of goede 
conditie. Opvallend is de grote variatie in aantallen otolieten per maag; dit varieert van 0 tot 
meer dan 100, hoewel in meer dan de helft van de magen (n=14) minder dan 10 otolieten 
werden aangetroffen. De aantallen otolieten in de magen van de Zeekoeten van oktober (vanaf 
nr. 14) zijn over het algemeen veel lager dan die van september. Voor de bullae blijkt juist het 
omgekeerde te gelden. 

De aanwezigheid van bullae in veel magen (totaal 84 bullae in 10 magen) is een bewijs dat er 
in ieder geval haringachtigen (clupeïden) zijn genuttigd. Bullae zijn evenals otolieten 
onderdelen van de gehoororganen van een vis. In beide gehoororganen bevinden zich twee 
typen bullae, van ieder één: pro-otic en pterotic bullae (Blaxter & Hunter, 1982). Alleen 
bullae van het eerste type werden aangetroffen. 

Niet in deze tabel vermeld is dat in drie magen (nrs. 17, 20 en 22) naast losse otolieten ook 
vrij verse, nauwelijks verteerde vissen en visdelen werden gevonden. Deze dieren moeten dus 
kort voor het schieten nog hebben gegeten. Enkele van deze visjes bevatten nog otolieten 
(alleen nr. 22); deze zijn wel in tabel 1 verwerkt. 

Enkele bijzondere vondsten werden nog gedaan: een ingekapseld visgraat je in de maagwand 
van Zeekoet nr. 12 en nr. 19, een kunststof pellet bij nr. 4 en nr. 20, een stukje plastic bij nr. 
14 en nr. 19 (bij laatstgenoemde afkomstig van een etiket, getuige het Duitse opschrift 
"FREQUENZGANG"; zie figuur 4) en een stukje vistouw (eveneens bij nr. 19). Het meest 
bijzondere betrof echter een ingekapselde hagelkorrel in de buitenkant van de kliermaag van 
nr. 24. Mocht dit een dier zijn dat tijdens een vorige verzameItocht aangeschoten heeft weten 
te ontsnappen, dan is het wel erg toevallig dat dit dier opnieuw is geraakt. Waarschijnlijker is 
het dat de Zeekoet door onbekenden 'onder vuur' is genomen, zoals af en toe schijnt te 
gebeuren als vorm van illegale plezierjacht vanaf vissersboten. 

Figuur 4: stukje beschreven plastic uit de maag van één van de 
Zeekoeten (2x ware grootte) 
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3.2. Vissoorten en aantallen 

Alle 593 gevonden otolieten en brokstukjes ervan konden worden gedetermineerd. Ze bleken 
allemaal afkomstig te zijn van slechts 3 vissoorten: Sprot (Sprattus sprattus), Horsmakreel 
(Trachurus trachurus) en Wijting (Merlangius merIangus). In de Zeekoeten van september 
werden alle drie vissoorten gevonden, in de Zeekoeten van oktober alleen Sprot en 
Horsmakreel. De pas gegeten visjes die in enkele magen werden aangetroffen hadden bij 
Zeekoet 17 en 20 betrekking op Sprotten (meest kapotte) en bij Zeekoet 22 op Horsmakrelen 
(2 hele vissen en 3 losse achtereinden). 

Op grond van het aantal otolieten, het aandeel linker- en rechterotolieten (kon alleen 
bepaald worden bij de meeste Sprototolieten), het aantal (grote) brokstukjes, het aantal bullae 
en het aantal hele en halve vissen in de magen kon voor iedere Zeekoet per vissoort een 
minimum- en maximumgrens van het aantal vissen worden bepaald waarvan resten in de 
magen aanwezig waren (Tabel 2 en 3). 
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Tabel 2: Minimum (maximum) aantal vissen (op basis van vis
resten) in de magen van Zeekoeten die in september 
1989 op het Friese Front geschoten zijn 

nr n Sprotten n Horsmakrelen n Wijtingen 

1 2 (4) 
2 5 (10) 1 (2) 
3 45 (102) 
4 21 (47) 
5 3 (8) 
6 
7 50 (109) 
8 1 (2) 25 (51) 1 (1) 
9 17 (34) 

10 14 (28) 
11 43 (102) 
12 2 (3) 
13 3 (3) 

totaal 10 (19) 221 (484) 2 (3) 
%-age 4.3 (3.8) 94.8 (95.7) 0.9 (0.6) 
gem. 2.5 (4.8) 24.6 (53.8) 1.0 (1. 5) 

Tabel 3 : Minimum (maximum) aantal vissen (op basis van vis-
delen) in de magen van Zeekoeten die in oktober 
1989 op het Friese Front geschoten zijn 

nr n sprotten n Horsmakrelen n Wijtingen 

14 5 (8) 
15 1 (2) 
16 1 (2) 
17 16 (32) 
18 7 (20 ) 
19 
20 4 (8) 2 (3) 
21 1 (2) 
22 9 (15) 
23 3 (5) 
24 
25 1 (1) 

totaal 34 (72) 16 (26) 0 (0) 
%-age 68.0 (73.5) 32.0 (26.5) 0 (0) 
gem. 5.7 (12.0) 3.2 ( 5.2) - (-) 

Uit de tabellen blijkt dat het totale aantal Horsmakrelen in de magen van september 
aanzienlijk hoger is dan het totaal van de beide andere vissoorten, waarvan in verhouding erg 
weinig otolieten werden gevonden. In oktober is echter het totale aantal Horsmakrelen lager 
dan het totale aantal Sprotten. Bovendien blijkt het gemiddelde aantal Sprotten in oktober 
hoger te zijn dan in september, terwijl het gemiddelde aantal Horsmakrelen in september een 
stuk hoger is dan in oktober. 
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De verdeling van het aantal magen waarin resten van een bepaalde vissoort werden 
aangetroffen, blijkt voor september niet signifikant te verschillen van oktober (X2=3.00, 
p=O.223). Tussen september en oktober is er echter wel een (sterk) signifikant verschil voor de 
relatieve aantallen van de drie vissoorten, zowel wanneer wordt uitgegaan van het minimum 
aantal vissen (X2=127.3, p=O.OOO), als van het maximum aàntal vissen (X2=311.9, p=O.OOO). In 
de meeste Zeekoeten werden otolieten van slechts één vissoort aangetroffen, hoewel enkele 
dieren in ieder geval twee soorten (nr. 2 en 20) of zelfs drie soorten (nr. 8) hadden gegeten. 

Het aantal magen van adulte d'd' waarin resten van Sprotten, Horsmakrelen of Wijtingen 
werden aangetroffen, bedroeg resp. 5, 6 en 2 (n=IO), terwijl dit aantal bij de juvenielen resp. 
2, 5 en 0 bedroeg (n=7). De verschillen tussen de proportionele verdelingen bij deze beide 
groepen waren overigens niet signifikant (X2=1.73, p=0.421). Opvallend is dat van paar nr. 12 
en 13 bij de vader alleen Horsmakrelen werden gevonden en bij het jong alleen Sprotten, 
hoewel de aantallen otolieten per maag klein zijn en toeval niet uitgesloten mag worden. 
Signifikante verschillen tussen de generaties werden wel -gevonden voor de verhoudingen van 
de aantallen vissen per soort, zowel voor het minimum aantal (X2=13.60, p=O.OOI), als voor het 
maximum aantal vissen (X2=27.88, p=O.OOO). De verschillen zijn vooral duidelijk voor 
Horsmakrelen, die bij de jongen in veel grotere minimum aantallen in de magen werden 
aangetroffen (gem. 26.4, n=5) dan bij de vaders (gem. 15.2, n=6). Het gemiddelde per maag 
voor alle vissen samen is overigens bij de jongen ook hoger dan bij de vaders (resp. 19.3, n=7 
en 10.7, n=lO). 

3.3. Vislengtes 

3.3.1. IJklijnen 

Bij de gevangen Sprotten werd tussen linker en rechter otolieten een signifikant verschil in 
lengte gevonden (T=37, p=O.02, n=19), waarbij linker otolieten inderdaad het langst waren. 
Ook bij de beide andere gebruikte otolietmaten, breedte en afstand tussen de twee inkepingen 
(figuur 3), waren linkerotolieten gemiddeld langer dan rechterotolieten. Deze verschillen 
waren echter niet signifikant (resp. T=50, p>O.1, n=18 en T=70t, p>O.I, n=18). Overigens 
vonden Da Silva & Nielson (1985) bij Haringen (Clupea harengus) geen verschil tussen linker 
en rechter otolieten. 

De volgende variabelen werden gebruikt bij het construeren van regressielijnen bij de Sprot: 
lengte linker otoliet, lengte rechter otoliet, otolietbreedte, afstand tussen beide inkepingen, 
standaard vislengte en visgewicht. In bijlage 2 tlrn 6 staan de regressielijnen (met 
vergelijkingen) die voor verdere berekeningen noodzakelijk waren. Opvallend is dat het 
verband tussen alle gebruikte otolietmaten en de vislengte exponentieel verloopt. De 
correlatie-coëfficiënten (r-waarden) tussen de gebruikte variabelen bleken in de meeste 
gevallen zeer hoog te zijn, vaak dicht bij I, wat de betrouwbaarheid van de waarde van de 
afhankelijke variabele groot maakt. De r-waarden voor het verband tussen de otolietmaten en 
de vislengte nemen wel af in de volgorde otolietlengte - otolietbreedte - afstand tussen beide 
inkepingen. Daarom werd, wanneer meer dan één variabele kon worden gemeten, voor 
berekening van de vislengte de variabele met de hoogste r-waarde gebruikt. 

In bijlage 7 t/rn 9 staan de benodigde regressielijnen inclusief vergelijkingen voor de 
Horsmakreel. Bij zowel lengte als breedte werd geen signifikant verschil gevonden tussen 
linker en rechter otolieten (resp. T=488t, p>O.1, n=45 en T=280, p>O.1, n=39). Zodoende 
konden de benodigde variabelen voor de regressielijnen beperkt worden tot de volgende: 
otolietlengte, otolietbreedte, standaard vislengte en visgewicht De lijnen die het verband 
tussen de otolietmaten en de vislengte het best benaderen, blijken over de gemeten range nu 
rechtlijnig te verlopen, hoewel bij een zwak gekromde lijn vrijwel dezelfde correlatie
coëfficiënt zou worden verkregen. Toch blijkt voor de Sprot de kromming over dezelfde range 
duidelijk sterker te zijn. De correlatie-coëfficiënten van de regressielijnen bij de Horsmakreel 
waren eveneens zeer hoog (± 0.99). Voor het verband tussen de otoIietmaten en de vislengte 
blijken de r-waarden nu vrijwel aan elkaar gelijk te zijn. Om een zo betrouwbaar mogelijke 
schatting van de werkelijke vislengte te krijgen, werden de twee getallen voor de vislengte, 
berekend uit de vergelijkingen voor otolietlengte en otolietbreedte (indien beide meetbaar), 
met elkaar gemiddeld. 
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3.3.2. Horsmakrelen 

3.3.2.1. Individuele en groepsgewijze vergelijkingen 

Voor iedere Zeekoet zijn frequentie- histogrammen gemaakt met daarin berekende lengtes 
van de gegeten Horsmakrelen. Hierin zijn zijn vrijwel alle meetbare hele en kapotte otolieten 
verwerkt (enkele otolieten zijn zoek geraakt tijdens de verschillende behandelingen voor het 
meten). Figuur 5a geeft de individuele verdelingen weer van september, figuur 6 de 
gesommeerde verdelingen van oktober. Bij alle histogrammen is een indeling in klassen van 5 
mm gebruikt, zodat direkte vergelijking tussen de individuen mogelijk is. Wat meteen in het 
oog springt is dat bij vrijwel alle Zeekoeten in september de verdeling van de Horsmakrelen 
tweetoppig (bimodaal) is, terwijl dit bij de verdelingen van oktober niet het geval lijkt te zijn. 
Wanneer de individuele lengteverdefingen van de Zeekoeten in september bij elkaar worden 
opgeteld (figuur 5b) blijft de tweetoppigheid duidelijk aanwezig, hetgeen betekent dat de 
toppen ongeveer samenvallen. 

Opvallend is de geringe grootte van de vissen in september, een aantal hebben zelfs een 
lengte van minder dan 20 mmo De toppen liggen bij op één na alle dieren in dezelfde 
lengteklasse (bij nr. 11 één klasse lager), namelijk bij 20-25 mm en bij 35-40 mm, hoewel de 
ligging van de toppen bij dieren met weinig otolieten niet zeker is. Wat ook opvalt is dat de 
tweede top meestal hoger ligt dan de eerste top, hoewel er veel variatie is in de verhoudingen 
tussen de frequenties van de tweede en de eerste modus (tweede modus tot 3x zo hoog als 
eerste modus). De gemiddelde lengte van de gegeten Horsmakrelen in oktober was 84.9 mm 
(n=24, range 70-93 mm), bijna 3 keer zo hoog als de gemiddelde lengte van 31.7 mm in 
september (n=438, range 11-52 mrn). 

Figuur Sa: Individuele lengteverdeling van de gegeten 
Horsmakrelen uit de magen van Zeekoeten afkomstig van 
het Friese Front 
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Figuur Sb: Idem voor alle Zeekoeten 
in september (n=9) 
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Om te kunnen toetsen of er in september individuele verschillen in de gemiddelde lengtes 
van de gepredeerde Horsmakrelen zijn, is het beter om bij iedere Zeekoet de bimodale 
verdeling op te splitsen in twee enkelvoudige verdelingen. Hoewel er volgens de histogrammen 
enige overlap in de verdelingen lijkt te zijn, blijkt dit in werkelijkheid mee te vallen. Tussen 
beide verdelingen kan namelijk steeds een interval worden gevonden, waarbinnen geen 
Horsmakrelen met die lengtes voorkomen. De grootte van dit interval is, zoals te verwachten 
valt, afhankelijk van het aantal gevonden otolieten per maag. Het blijkt nu dat binnen al deze 
intervallen een gemeenschappelijk interval ligt, waarbinnen (vrijwel) geen Horsmakrelen 
kunnen worden gevonden. Dit zeer kleine interval, dat ligt rond 26 mm, is als grens genomen 
om de verdelingen te kunnen splitsen. Het aantal Horsmakrelen dat bij gebruik van deze grens 
in de verkeerde verdeling terechtkomt, wordt verwaarloosbaar verondersteld. Voor de 
verkrijging van betrouwbare gemiddeldes zijn alleen die Zeekoeten gebruikt, waarvan 
minstens 7 otolieten per lengteverdeling konden worden gemeten. Tabel 4 geeft voor de 
geselecteerde Zeekoeten per verdeling het gemiddelde, de standaarddeviatie, de 
steekproefgrootte, de mediane waarde en het minimum en maximum weer: 

Tabel 4: Beschrijvende statistiek van de berekende 
standaardlengtes van Horsmakrelen uit de magen van 
een aantal Zeekoeten van september; per Zeekoet voor 
vissen van achtereenvolgens <26mm, ~26mm en voor het 
totaal 

NR GEMIDDELDE (S.O.) AANTAL MEDIAAN MINIMUM MAXIMUM 

3 20.13 (3.03) 40 20.95 14.00 24.42 
35.06 (5.85) 49 34.31 26.66 46.39 
28.35 (8.86) 89 27.67 14.00 46.39 

4 18.15 (3.44) 21 18.71 11. 76 23.07 
39.84 (4.87) 21 38.86 30.61 48.16 
28.99 (11.74) 42 26.84 11. 76 48.16 

7 21.19 (2.88) 25 21.30 14.82 25.90 
37.41 (5.23) 75 37.39 26.61 47.80 
33.35 (8.50) 100 35.76 14.82 47.80 

8 21.17 (1. 96) 10 21. 72 18.36 23.66 
37.33 (5.48) 40 38.18 26.01 49.57 
34.10 (8.20) 50 36.76 18.36 49.57 

9 19.88 (3.90) 8 20.45 12.17 23.49 
39.58 (5.52) 26 39.57 26.55 50.16 
34.94 (9.91) 34 38.29 12.17 50.16 

10 22.20 (3.43) 7 24.25 16.24 25.07 
40.79 (7.00) 21 39.91 28.37 52.75 
36.14 (10.30) 28 38.18 16.24 52.75 

11 19.05 (3.13) 31 19.19 13.17 24.54 
35.96 (5.14) 55 35.38 26.03 47.56 
29.86 (9.32) 86 32.48 13.17 47.56 
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Het aantal juvenielen (nrs. 4, 7, 9 en 11) blijkt mooi in balans te zijn met het aantal adulten 
(nrs. 3, 8 en 10), wat de mogelijkheden voor vergelijkingen tussen deze beide groepen groter 
maakt. De verdelingen blijken allemaal redelijk symmetrisch te zijn, gezien het vaak minieme 
verschil tussen mediaan en gemiddelde. Er blijkt een opvallend consistent verschil te zijn 
tussen de verdelingen behorend bij de eerste top en bij de tweede top. Bij alle eerste toppen is 
de mediaan namelijk groter dan het gemiddelde, terwijl bij zes van de zeven tweede toppen de 
mediaan kleiner is dan het gemiddelde. Dit wijst op enigszins scheve verdelingen, waarbij de 
eerste verdeling een staart naar links heeft, terwijl de tweede verdeling juist een staart naar 
rechts heeft. 

Binnen de vier juveniele Zeekoeten verschillen de varianties van de tweede toppen niet 
signifikant van elkaar (F=1.281, p=0.288), zodat gemiddelden mogen worden vergeleken 
(steekproeven uit dezelfde populatie afkomstig). De verschillen in gemiddelde vislengtes bij de 
juvenielen blijken signifikant van elkaar te verschillen (F=4.401, p=0.005). Binnen de drie 
adulte Zeekoeten verschillen de varianties eveneens niet signifikant van elkaar (F=1.635, 
p=0.093). Ook bij de adulten blijken de verschillen in gemiddelde vislengtes signifikant van 
elkaar te verschillen (F=6.915, p=0.002). De aantallen otolieten bij de juveniele en de adulte 
dieren werden samen genomen om beide groepen met elkaar te kunnen vergelijken. De 
gemiddelde geconsumeerde vislengte bleek niet signifikant te verschillen tussen juveniele en 
adulte Zeekoeten (z=0.805, p>O.05). Hoewel er bij deze dieren geen zekere vader-jong paren 
zitten, lijkt het er dus op dat de ouder geen selectie maakt wat betreft welke vissen hij aan 
zijn kind geeft. Dit lijkt bovendien te worden bevestigd door het niet signifikante, zeer kleine 
verschil in gemiddelde vislengte tussen nr. 7 en 8 (z=O.0758, p>O.05), die waarschijnlijk wel 
een ouder-jong paar vormen. 

3.3.2.2. Vergelijking met visvangsten 

In figuur 7 zijn de resultaten van twee vangsten van Horsmakrelen weergegeven, beide uit 
de maand augustus. De ene vangst is afkomstig uit een planktonnet (1990), terwijl de andere 
vangst met een GOY -trawl (1989) is gedaan. Duidelijk is te zien dat beide technieken een 
aanvulling op elkaar vormen, zodat de overlap in viSlengtes klein is. Vanwege de eerder 
genoemde restriktie van de maaswijdte van de netten kan de verdeling van de laagste 
lengteklassen bij de netvangst afwijken van de werkelijke verdeling in zee. Opvallend is 
overigens de 'afgevlakte' verdeling van de in het planktonnet gevangen Horsmakrelen; er Îs 
(zijn) geen duidelijke top(pen) te onderscheiden. De verdelingen van de Horsmakrelen uit de 
maaginhouden blijken wel een duidelijke top te hebben en zijn bovendien mooi symmetrisch. 

Figuur 7: Lengteverdeling van Horsmakrelen uit twee vangsten op 
het Friese Front, gedaan in augustus 1989 en 1990 
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Volgens opgaven over de relatie lengte-leeftijd zijn de vissen afkomstig uit het planktonnet 
waarschijnlijk allemaal in hun geboortejaar gevangen (eerste jaar: 9-20 cm groei; Wheeler, 
1969), terwijl de trawlvangst waarschijnlijk vooral tweedejaars en mogelijk oudere vissen 
heeft opgeleverd. Alle in 1989 op het Friese Front geschoten Zeekoeten blijken alleen 
eerstejaars Horsmakrelen gegeten te hebben. De gemiddelde lengte van de in september 
geconsumeerde Horsmakrelen ligt ongeveer 10mm lager dan de gemiddelde lengte die 
berekend is uit de vangst met het planktonnet: 41.3mm (n=76; s.d.= 16.5mm; 
mediaan=40.0mm). Men zou kunnen concluderen dat de Zeekoeten op het Friese Front 
selecteren op kleine Horsmakrelen, ook gezien het feit dat de gemiddelde lengte van de vangst 
met het planktonnet in september alleen maar groter zal zijn. Echter gezien het feit dat het 
tijdstip van afzetting en uitkomen van de eieren van de Horsmakreel van jaar tot jaar sterk 
kan verschillen, is een direkte vergelijking niet betrouwbaar. 

3.3.3. Sprotten 

3.3.3.1. Individuele en groepsgewijze vergelijkingen 

In figuur Sa zijn frequentieverdelingen voor de berekende Sprotlengtes uitgezet; hierin zijn 
de gegevens van beide maanden verwerkt. Er blijken meerdere toppen aanwezig te zijn, als 
gevolg van de aanwezigheid van verschillende jaarklassen. De gemiddelde gepredeerde 
vislengte is 67.4 mm (n=58). Voor de afzonderlijke leeftijdsklassen is de verdeling als volgt: 
jaarklas 0: gem. 58.8 mm (range 53-65 mm, n=43), jaarklas 1: gem. 88.3 mm (range 80-97 mm, 
n=12), jaarklas 2 of hoger: gem. 106.7 mm (range 106-108 mm, n=3). 

Figuur 8: Lengteverdeling van Sprotten op het Friese Front 
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Opvallend is dat in september vooral grote (gem. 91.3 mm, n=IO) en in oktober vooral 
kleine, eerstejaars Sprotten (gem. 62.4 mm, n=48) genuttigd zijn. Mogelijk waren op het Friese 
Front op 13 september nog geen nieuwe jaarklassen aanwezig. Vanwege de lage aantallen 
gevonden Sprotten per maag, kan helaas niet een individuele vergelijking gemaakt worden 
zoals voor de Horsmakrelen is gedaan. Evenmin kunnen juveniele met adulte Zeekoeten 
worden vergeleken, aangezien alle Sprotten afkomstig zijn uit magen van (sub)adulte dieren. 

3.3.3.2. Vergelijking met visvangsten 

Of er inderdaad een voorkeur voor jonge Sprotten is, blijkt wanneer vangstgegevens 
(verzameld 31-10-1988) van het Friese Front in beeld worden gebracht (figuur 8b). Uit deze 
gegevens kan eveneens een opdeling in jaarklassen gemaakt worden. Als er van wordt 
uitgegaan dat de in 1988 verzamelde Sprotten op ongeveer dezelfde datum hebben gepaaid als 
in 1989 en dat de (trage) groei van Sprotten in de periode tussen vangdatum en schietdata 
verwaarloosbaar klein is en dat tevens de lengteverdeling van de gevangen Sprotten een 
betrouwbare afspiegeling vormt van de lengteverdeling in zee, dan lijken de Zeekoeten op het 
Friese Front een voorkeur te hebben voor kleine, eerstejaars Sprotten. Dit blijkt ook uit de 
hogere waarde voor de gemiddelde lengte in zee: 79.1 mmo 

Toch is waarschijnlijk ook nu de maaswijdte van de netten een beperkende factor bij de 
vangst van jonge Sprotten. Overigens zijn de kleinste met de GOV -trawl gevangen 
Horsmakrelen groter dan de kleinste gevangen Sprotten, hoewel de maaswijdte in beide 
gevallen hetzelfde was. Niet afhankelijk van de maaswijdte is het opvallende verschil tussen de 
verhouding van de aantallen jaarklas I (tweedejaars) en ouderejaars Sprotten bij de netvangst 
(70 : 3) en bij de maaginhouden (12 : 3). Afgezien van de kleine steekproef bij de 
maaginhouden zou men dan eerder geneigd zijn te concluderen dat Zeekoeten juist een 
voorkeur voor grote Sprotten (meer dan 10 cm) hebben. 

Een mogelijke voorkeur voor grote Sprotten lijkt ook te volgen uit een vergelijking van de 
gemiddelde standaardlengte per leeftijdsklasse. Voor de jaarklas 0 Sprotten is het gemiddelde 
54.1 mm (n=7), voor de jaarklas 1 Sprotten 79.9 mm (n=70) en voor ouderejaars Sprotten 118.0 
mm (n=3). Zowel bij jaarklas 0 als bij jaarklas 1 is het gegeten gemiddelde hoger dan de 
gemiddelde lengte in zee. Daar de visvangst later in het jaar plaatsvond dan de 
verzameltochten kunnen de verschillen in werkelijkheid nog groter zijn geweest. Bij de oudere 
jaarklassen werkt het verschil in tegengestelde richting, maar dit kan het gevolg zijn van de 
geringe steekproefgrootte. Overigens is het ook voor de Sprot niet uit te sluiten dat de 
gesuggereerde verschillen te wijten zijn aan het niet samenvallen van het jaar van schieten van 
de Zeekoeten en het jaar van bemonstering van de Sprotten. 

3.3.4. Wijtingen 

Opvallend is dat er slechts enkele Wijtingen in de magen werden aangetroffen, terwijl deze 
soort in de herfst op het Friese Front algemeen voorkomt (mond. med. M. Leopold). Voor de 
berekening van de lengtes van de paar Wijtingen werd gebruikt gemaakt van de 
regressievergelijking tussen otolietbreedte (x) en totale lengte (y) volgens Camphuysen (1990; 
archiefmateriaal NSOjNIOZ), die net als bij de Sprot exponentieel verloopt (x en y in mm): 

ln(y) = 3.86 + 1.15*ln(x); r = 0.99, n = 75. 

Hieruit blijkt dat de geconsumeerde totale Wijtinglengte bij Zeekoet 2 214mmen bij Zeekoet 8 
174 mm bedraagt. 



21 

3.4. Visbiomassaj vergelijking met benodigde hoeveelheid 

Een poging is gedaan om voor elke Zeekoet de grootte van de laatste maaltijd te 
kwantificeren, zodat hieruit de maaltijdfrequentie (aantal maaltijden per tijdseenheid) 
berekend kan worden. Dit is gedaan door berekening van het minimum geconsumeerde 
visgewicht per maaginhoud. Onder de aanname dat otolieten van vissen van vorige maaltijden 
reeds uit de maag zijn verdwenen, is voor iedere Zeekoet het minimum geconsumeerde 
visgewicht berekend. 

Voor berekening van het visgewicht werd gebruik gemaakt van de regressievergelijkingen 
tussen standaardvislengte en visgewicht; de bijbehorende grafieken zijn te vinden in de 
bijlagen 6 (Sprot) en 9 (Horsmakreel). De enkele otolieten die zoek zijn geraakt zonder te zijn 
gemeten, zijn in de totale maaltijdgewichten verwerkt door uit te gaan van het gemiddelde 
gewicht per vis per soort per maag, om het werkelijke maaltijdgewicht zo dicht mogelijk te 
naderen. . 

Na voor de verloren otolieten gecorrigeerd te hebben, werd uiteindelijk het minimum 
geconsumeerde visgewicht berekend door halvering van het gewicht op basis van alle otolieten 
in de maag (tabel 5). In het geval van een oneven totaal aantal otolieten, is voor iedere Zeekoet 
het totale gewicht voor de halvering met één otoliet vermeerderd. Overigens is het voor de 
gevonden Wijtingen zeer twijfelachtig of deze pas geleden zijn geconsumeerd (langzame 
vertering vanwege vorm, grootte en gewicht van de otolieten); de otolieten hiervan zijn 
daarom maar niet in de gewichtsberekening betrokken. 

Tabel 5: Minimaal gewicht van de verschillende soorten 
gepredeerde vissen op grond van otolietgrootte en 
aantal otolieten in de maaginhouden (* = verse 
maaltijd; ? = 1 of meer onmeetbare vissen) 

maand Zeekoet Sprotgew. (g) Horsm. gew. Cg) gew. tot. (g) 

september 2 50.23 50.23 
3 21. 55 21.55 
4 13.68 13.68 
5 2.36 2.36 
7 38.08 38.08 
8 10.36 19.16 29.52 
9 13.94 13.94 

10 13.39 13.39 
11 24.00 24.00 
13 2.58 2.58 

gem. 30.30 16.53 20.93 
max. 50.23 38.08 50.23 

(n=2) (n=9) (n=10) 

oktober 14 7.57 7.57 
17* 37.65 37.65 
18* 40.18 40.18 
20* ? 15.10 ? 
21 9.30 9.30 
22* 77.98 77.98 
23 25.00 25.00 
25 9.63 9.63 

gem. 28.47 27.40 29.62 
max. 40.18 77.98 77.98 

(n=3) (n=5) (n=7) 
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Zowel voor september als oktober geldt dat de maaltijdgrootte bij geen enkele Zeekoet 
boven de 100 gram uitkomt; het maximum ligt bij 78 gram. Daar dit (nr.22) bovendien een 
verse maaItijd betreft (door de vondst van enkele intakte vissen), zal de werkelijke 
hoeveelheid geconsumeerde vis hier niet veel van afwijken. Tenminste, als er van wordt 
uitgegaan dat alle otolieten van pas geconsumeerde vissen in de magen zijn teruggevonden. Dit 
zal in de praktijk niet het geval zijn; bovendien was dit dier waarschijnlijk nog aan het eten 
ten tijde van het schieten, zodat het werkelijke maaltijdgewicht misschien wel boven de 100 
gram lag. De gewichten van de andere verse maaItijden waren overigens een stuk lager. 

Zoals op grond van het gevonden aantal otolieten verwacht kan worden, geldt voor de magen 
van oktober dat de magen waarin geen visjes werden gevonden een laag visgewicht hebben. 
Dit zullen waarschijnlijk eerder dieren betreffen die een tijd niet meer hebben gegeten, dan 
dieren die recent een zeer kleine maaltijd hebben genuttigd. Voor de magen van september, 
waarin geen verse vissen werden gevonden, waarschijnlijk door de geringe grootte van de 
gegeten Horsmakrelen (snelle vertering), is niet met zekerheid te bepalen welke dieren pas 
hebben gegeten. De gemiddelde maaltijdgrootte kan dan ook het best benaderd worden door de 
gewichten van de verse maaltijden te middelen. Dan blijken Zeekoeten ruim 50 gram per keer 
te eten (51.9 g; n=3, s.d.= 22.6 g; excl. nr.20). Overigens zijn dit wel allemaal dier~n die geen 
jong te verzorgen hebben ((sub)adulte !j!!j!), waardoor de berekende waarde mogelijk iets te 
hoog is. 

Voor de Zeekoeten van september is het onzeker of de gemiddelde maaltijdgrootte verschilt 
van die van oktober. De Zeekoet met de grootste maaginhoud (nr.2) heeft een hoeveelheid vis 
geconsumeerd van ongeveer 50 gram,in overeenstemming met het gemiddelde voor oktober. 
Dit is ook het enige dier uit september dat alleen Sprotten heeft gegeten. Hoewel in de maag 
van dit adulte dier geen hele of halve vissen werden aangetroffen, was de maag wel helemaal 
gevuld met weke visdelen; de maaltijd was dus minder dan een half uur geleden 
geconsumeerd. De waarde van 50 gram wordt echter nooit gehaald bij Zeekoeten met alleen 
Horsmakrelen in hun maag. Het gemiddelde gewicht aan Horsmakrelen is in september een 
stuk lager dan in oktober, terwijl voor Sprotten de gewichten vrijwel gelijk zijn. 
Waarschijnlijk is de verdwijnsnelheid van de Horsmakrelen van september (dus ook van de 
otolieten) door de geringe grootte groter dan bij de verteringsproeven is berekend en is het 
verschil tussen de berekende en gegeten biomassa aan Horsmakrelen voor de Zeekoeten van 
september relatief groter dan van oktober. Helaas zijn er geen verteringsproeven gedaan met 
dergelijke kleine otolieten, zodat moeilijk gecorrigeerd kan worden voor verdwenen otolieten. 
Maar vooral op grond van de goed gevulde maag van Zeekoet nr.3 is de kans groot dat de 
gemiddelde maaltijdgrootte in september weinig afwijkt van die in oktober. 

Verschillen en overeenkomsten in visgewichten worden gevonden wanneer verschillende 
leeftijden en geslachten per maand met elkaar worden vergeleken (tabel 6), al moet er bij 
gezegd worden dat de steekproeven vaak te klein zijn voor betrouwbare vergelijkingen. 

Tabel 6: Gemiddeld gewicht (in gram) per maaginhoud per maand 
bij diverse leef tijds- en/of geslachtsgroepen 

september oktober totaal 

adulte (j(j 23.45 (n=5) 14.07 (n=3) 19.94 

juvenielen 22.42 (n=4) 9.30 (n=1) 19.80 

(sub) adulte 99 2.36 (n=1) 51.94 (n=3) 39.55 
+ subadulte (j(j 
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Uit de overeenstemming tussen de gemiddelde maaltijdgewichten van adulte mannelijke en 
juveniele Zeekoeten volgt dat vaders en jongen evenveel biomassa binnenkrijgen. Omdat 
juveniele Zeekoeten uit de onderzoeksperiode nog net onder het gewicht van de volwassen 
dieren zaten (gemiddeld ongeveer 950 gram), kan dit betekenen dat ze voor hun groei meer 
voedsel per eenheid lichaamsgewicht nodig hebben dan hun ouders, als ze tenminste iedere 
keer gevoerd worden als de vader zelf ook eet. Maar gezien de extra kosten die de vader maakt 
tijdens het duiken (waarbij het jong aan het oppervlak blijft), zal de vader waarschijnlijk af 
en toe ook voedselduiken maken zonder vissen naar het jong te brengen (N.B.: Vader kan 
slechts één vis per keer naar jong transporteren!). 

Opvallend is het hoge gemiddelde visgewicht van subadulte en adulte vrouwelijke dieren, 
ongeveer twee keer zo hoog als bij de beide andere groepen. Dit lijkt in overeenstemming met 
het feit dat vrouwelijke dieren alle gevangen vissen zelf opeten, terwijl adulte mannelijke 
dieren een gedeelte (de helft, zoals hiervoor berekend) van h'et gevangen voedsel aan hun jong 
afstaan. Overigens is het niet zeker of alle verzamelde mannelijke Zeekoeten wel een jong bij 
zich hadden; dit was in het veld moeilijk na te gaan, daar de meeste dieren bij benadering 
meteen wegdoken. Ook kan niet worden uitgesloten dat sommige otolieten in de magen van de 
jongen afkomstig zijn van vissen die ze zelf hebben opgedoken, aangezien ze vanaf het najaar 
geleidelijk zelfstandiger beginnen te worden. 
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4. DISCUSSIE 

4.1. Prooispectrum 

Het percentage magen met (herkenbare) visresten (88%; n=25) is opvallend hoog. Uit 
maaganalyses van ruim 400 Zeekoeten, die in februari 1983 op de Britse kust waren gestrand, 
bleek dat in minder dan de helft van de magen (45%) herkenbare visresten zaten (Blake, 1984). 
De meeste van de aangespoelde dieren waren waarschijnlijk door verhongering gestorven, 
slechts 5% had olie op het verenkleed. Camphuysen (1990) vond visresten bij 83% van in het 
voorjaar van 1985 op de Nederlandse kust aangespoelde Zeekoeten (n=47). Al deze dieren 
waren overigens bedekt met olie, maar verkeerden verder in goede conditie. Van een aantal 
Zeekoeten (n=702) die het slachtoffer waren van een olieramp in het Skagerrak in januari 
1981, bleek 70% van de magen herkenbare visresten te bevatten. De grote variatie in het aantal 
otolieten per maag komt ongeveer overeen met de aantallen die Camphuysen (1990) vond bij 
de in het voorjaar van 1985 op de Nederltmdse kust aangespoelde olieslachtoffers: variërend 
van 1 tot 62 otolieten per maag. 

Het percentage magen waarin één of meer plastics werden aangetroffen (12%; n=25) blijkt 
lager te zijn dan wat Lydersen et al. (1988) in september/oktober 1984 voor de verwante 
Dikbekzeekoet (Uria lomvia) in de wateren bij Spitsbergen vonden (24%; n=21, geschoten 
dieren), maar is duidelijk hoger dan het percentage dat Van Franeker (1983) berekende voor in 
de winter van 1982/83 op de Nederlandse kust aangespoelde Zeekoeten (2.9%; n=210). Bij 
soorten die hun voedsel alleen van het wateroppervlak betrekken is dit percentage over het 
algemeen veel hoger, bijv. bij de van zoöplankton levende Noordse Stormvogel (Fulmarus 
glacialis); tussen december 1982 en januari 1984 werden bij deze soort in 92% van de magen 
(n=65) van op de Nederlandse kust aangespoelde exemplaren plastics aangetroffen (Van 
Franeker, 1985). 

Er blijken grote verschillen te zijn tussen de voornaamste prooien van de in het voorjaar van 
1985 op de Nederlandse kust aangespoelde Zeekoeten (Camphuysen, 1990) en de dieren uit dit 
onderzoek. In het voorjaar van 1985 bestond de inhoud van de magen voor meer dan 90% uit 
Zandspieringen (Ammodytes spp.) en de rest uit Wijtingen, terwijl in dit onderzoek vrijwel 
alleen Horsmakrelen en Sprotten werden gevonden. Wel vond Camphuysen enkele pro-otic 
bullae, waarmee hij ook clupeïden als voedsel aantoonde. Dit betroffen echter maar 11 bullae 
in 4 van de 47 onderzochte magen, tegenover 84 bullae in 10 van de 25 onderzochte magen van 
het Friese Front. De verschillen in het dieet zijn onder andere te verklaren door verschillen in 
de oorsprong van de Zeekoeten: de dieren die Camphuysen onderzocht waren afkomstig uit 
een zanderig gebied in de Noordzee ("Breeveertien"), waar Zandspieringen zich thuisvoelen, 
terwijl deze dieren op het modderige Friese Front niet thuishoren. Seizoensverschillen kunnen 
ook een deel van de verschillen in het dieet verklaren; Zandspieringen zijn in de Noordzee in 
najaar en winter namelijk veel minder talrijk volgens Johnson & Bailey (1981), hoewel 
Winslade (1974) vermoedt dat ze in de herfst niet wegtrekken maar zich ingraven in het 
substraat. De populatie Horsmakrelen uit de zuidelijke Noordzee is daar alleen in zomer en 
herfst aanwezig (paaitijd: mei-juni) en overwintert ten westen van het Kanaal (Nijssen & De 
Groot, 1987). Seizoensverschillen in het dieet van de Zeekoet zijn overigens al eerder door 
Blake et al. (1985) aangetoond voor de noordelijke Noordzee; terwijl Zandspieringen van maart 
tot augustus het dieet domineren, treedt er vanaf september een overgang op naar Haring- en 
Kabeljauw- ach tig en. 

Uit eerdere in de herfst en winter in diverse delen van de Noordzee verrichte 
dieetonderzoeken bleek dat Sprot en Haring de voornaamste. prooien van Zeekoeten waren 
(Madsen, 1957; Blake, 1984; Blake et aL, 1985). Dit onderzoek suggereert dat in het najaar op 
het Friese Front naast Sprot vooral Horsmakreel een belangrijke rol in het dieet van de 
Zeekoet speelt. Overigens zijn lokale verschillen in het dieet van de Zeekoet in de Noordzee in 
een bepaald seizoen ook al door Blake (1983) en Blake (1984) gevonden. Ook wordt in 
laatstgenoemd artikel opgemerkt dat er de afgelopen jaren verschuivingen van vissoorten 
binnen de Noordzee zijn opgetreden, wat nog een deel van de variatie in het dieet van de 
Zeekoet verklaart. 
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Opvallend is dat T. trachurus nooit eerder als prooisoort bij alkachtigen is beschreven, 
evenals bij andere in Europa broedende zeevogels. Deze vissoort maakt deel uit van een grote 
familie (Carangidae) van sterk gelijkende soorten en ondersoorten, die vooral in tropische en 
subtropische zeeën voorkomen (Nijssen & De Groot, 1987). Andere (onder)soorten van het 
geslacht Trachurus zijn wel bij een aantal zeevogels als voedsel vastgesteld, bijv. T. trachurus 
capensis bij de Kaapse Jan van Gent (Sula capensis), de Zwartvoetpinguin (Spheniscus 
demersus) en de Kaapse Aalscholver (Phalacrocorax capensis) in Zuid afrika (Davies, 1956). Bij 
deze vogels blijkt overigens een duidelijke soortspecifieke voorkeur, want alleen bij de Kaapse 
Jan van Gent sp~elden Horsmakrelen een belangrijke rol in het dieet. 

Er werden dus geen Haringen door de Zeekoeten van het Friese Front gegeten; Swennen & 
Duiven (1977) noemen zes eigenschappen van vissen die er toe kunnen leiden dat Zeekoeten 
selektief prederen wanneer ze de keus uit meer .soorten hebben: vangbaarheid, 
verteringsefficiëntie, vorm, kleur, smaak en grootte. Als de gegeten Sprotten door de 
Zeekoeten uit een gemengde school zijn gehaald, kan geen van genoemde eigenschappen de 
voorkeur voor Sprotten verklaren, aangezien er voor deze eigenschappen nauwelijks verschil 
lijkt te zijn bij beide vissoorten. Zwemsnelheden van Zeekoeten, die in kooiexperimenten zijn 
bepaald door Swennen & Duiven (1991), blijken vele malen groter te zijn dan de snelheden 
van vissen van de gegeten grootteklassen (uit literatuuropgaven), zodat eventuele verschillen in 
zwemsnelheden tussen Sprotten en Haringen geen rol zullen spelen bij de vangbaarheid. Wat 
wel verschilt is de calorische waarde, echter in het voordeel van Haring: 6.7 KJlg natgew. voor 
Sprotten (43-93 mm lengte; Harris & Hislop, 1978), tegenover 9.2 KJlg natgew. voor kleine 
Haringen (Montevecchi et al., 1984). Een betere verklaring zou kunnen zijn dat beide soorten 
in aparte scholen voorkwamen en dat Haringen op grotere diepte zwommen dan Sprotten, wat 
de vangbaarheid van de Sprotten relatief vergroot en de vangtijd verkleint. Een laatste 
mogelijkheid is natuurlijk nog dat er in het betreffende najaar helemaal geen kleine Haringen 
op het Friese Front rondzwommen, hoewel de kans hierop niet groot is. 

4.2. Visgrootte: Horsmakrelen 

Een aantal hypotheses zijn opgesteld ter verklaring van de gevonden bimodale 
lengteverdelingen: 

1. De Zeekoeten predeerden selectief op twee grootteklassen, die afkomstig waren uit een 
ééntoppige verdeling. Om het gevonden effekt te krijgen, moeten dan dus de middelste 
grootteklassen zijn genegeerd. Deze verklaring lijkt niet erg waarschijnlijk, tenzij de 
vangbaarheid van deze klassen lager is dan van de andere klassen. 

2. Visscholen, waaronder die van jonge Horsmakrelen, blijken bij het groter worden van de 
vissen soms op te splitsen in kleinere scholen, als gevolg van de verschillende zwemsnelheden 
van de vissen. Grote jonge Horsmakrelen, die sneller zwemmen dan de kleinere Horsmakrelen, 
verenigen zich dan in een aparte school (mond. med. G. Eltink). Het is dus mogelijk dat er op 
13 september eerst een school van grote, en later een school van kleine jonge Horsmakrelen 
langs de Zeekoeten is getrokken. Maar omdat uit latere berekeningen blijkt dat de 
maaginhouden otolieten van vissen bevatten die hoogstens enkele uren voor het schieten zijn 
geconsumeerd en gezien het feit dat de dieren verspreid over de dag zijn verzameld, lijkt deze 
verklaring niet erg aannemelijk. 

3. De dieren predeerden aselect op een school jonge Horsmakrelen met een tweetoppige 
lengteverdeling. Volgens Kerstan (1988) treden er in sommige jaren binnen een paaipopulatie 
verschillen in groeisnelheden op als gevolg van verschillen in opgroeicondities op verschillende 
paaiplaatsen. Deze verschillen leiden dan tot verschillen in zwemsnelheden van de scholen. 
Hierdoor kunnen twee of meer scholen, die verschillen in gemiddelde vislengte, samenkomen 
en fuseren. Dit lijkt voorlopig de beste verklaring voor de gevonden tweetoppigheid bij de 
maaginhouden. Waarschijnlijk is er tijdens de eerste verzameltocht een dergelijke school over 
het Friese Front getrokken. Dit moet een enorme school zijn geweest, gezien het verschil in 
tijd - 5t uur - tussen het schieten van de eerste en de laatste Zeekoet waarbij een tweetoppige 
verdeling te onderscheiden is. 
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4. De verdelingen die bij de eerste top horen zijn het gevolg van kannibalisme door één of 
meer Horsmakrelen uit de verdelingen die bij de tweede top horen. Volgens Lythgoe & 
Lythgoe (1976) en Wheeler (1969) leven jonge Horsmakrelen van planktonische organismen, 
waaronder vislarven. Volgens Russell (1976) eindigt het lar vale stadium van Horsmakrelen 
wanneer ze 4 mm lang zijn, vervolgens leven nog een tijdje als postlarven in het plankton, 
waarna ze vanaf een lengte van 12-15 mm uit het plankton verdwijnen. Aangezien vrijwel alle 
gevonden vissen uit de eerste lengteverdeling op grond hiervan uit het plankton verdwenen 
zijn, zal kannibalisme, in ieder geval uit het plankton, geen rol hebben gespeeld. Enkele 
onderzochte magen van jonge Horsmakrelen leverden bovendien geen visresten op, zodat 
aangenomen mag worden dat alle gevonden visresten prooien van de Zeekoeten zelf zijn. 

5. Omdat Zeekoeten volgens Sanford & Harris (1967) 's nachts niet foerageren, lijkt het een 
goed idee de otolieten van de tweede verdeling te beschouwen als afkomstig te zijn van alle op 
de betreffende dag gegeten vissen, en de otolieten van de eerste verdeling afkomstig van een 
dag eerder gegeten vissen. Uit de resultaten van de verteringsproeven (bijlage 10) blijkt dat na 
een verteringstijd van 9 uur vrijwel geen otolieten van Horsmakrelen meer worden 
teruggevonden. In de periode dat deze dieren werden verzameld duurden de nachten ongeveer 
10 uur, zodat ook deze hypothese verworpen kan worden. 

6. De tweetoppigheid is het gevolg van twee maaItijden, waarbij de otolieten van de één na 
laatste maaltijd het meest verteerd zijn. Zo kunnen twee verdelingen naast elkaar ontstaan. 
Ook is het in dit verband opvallend, dat de aantallen otolieten uit de eerste verdelingen vrijwel 
steeds kleiner zijn dan die uit de tweede verdelingen. De otolieten zouden dan door 
uitscheiding enjof door oplossen verdwenen kunnen zijn. Deze verklaring lijkt misschien wel 
aannemelijk, toch is deze niet erg waarschijnlijk. Er had dan namelijk niet zo veel 
overeenkomst in de ligging van de toppen kunnen zijn, gezien het grote tijdsverschil tussen het 
schieten van de eerste en de laatste Zeekoet. Bovendien leek de algemene slijtagetoestand van 
de kleine otolieten niet te verschillen van die van de grote otolieten. 

7. De beide verdelingen zijn het gevolg van de aanwezigheid van twee soorten eerstejaars 
Horsmakrelen op het Friese Front: T. trachurus en T. mediterraneus. Deze laatste soort zwemt 
en paait gewoonlijk in de Middellandse Zee, maar volgens Nijssen & De Groot (1987) worden 
in de Noordzee wel eens (grote) exemplaren van deze soort gevangen. Gezien het incidentele 
voorkomen van deze vangsten en de kleine kans dat jonge dieren zo'n afstand zwemmen, kan 
deze hypothese ook verworpen worden. 

Hypothese 3., verschillen in groeisnelheden door temporele verschillen in opgroeicondities op 
de paaiplaats, lijkt vooralsnog de beste verklaring voor de tweetoppigheid bij de 
lengteverdelingen. 

Volgens Wheeler (1969) en . Russell (1976) vormen jonge Horsmakrelen vaak associaties met 
kwallen. Ze gebruiken de tentakels van de kwallen als schuilplaats, maar gebruiken deze + de 
eieren soms ook als voedsel. Ze stoppen met deze gewoonte wanneer ze 35-45 mm lang zijn en 
de lichaamsvorm van een volwassen Horsmakreel hebben. Ze sluiten zich dan vaak aan bij 
scholen jonge Haring-achtigen en leven gezamenlijk van planktonische organismen. Vanaf hun 
eerste winter stappen de jonge Horsmakrelen over op crustaceeën en verschillende vissoorten 
(Wheeler, 1969). Omdat volgens Russell (1976) jonge Horsmakrelen vanaf 12 mm uit het 
plankton verdwijnen betekent dit dat het overgrote deel van. de door de Zeekoeten op het 
Friese Front gegeten Horsmakrelen de grootte hebben waarbij ze met kwallen geassocieerd 
kunnen zijn. Het kan dus niet uitgesloten worden dat de Zeekoeten op het Friese Front de 
Horsmakrelen onder kwallen vandaan hebben gehaald. Uit de literatuur is over een dergelijk 
voedselgedrag niets bekend; nader onderzoek hiernaar verdient aanbeveling. 
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Uit de verteringsproeven (bijlage 10) blijkt dat slijtage van otolieten van Horsmakrelen 
langzaam gaat: per uur nemen zowel lengte als breedte van de gebruikte otolieten over het 
algemeen minder dan 1 % af. Uitgaande van dit percentage betekent dit een afname in 
standaard vislengte van maximaalO. 7%. Het maximale verschil tussen mediane of gemiddelde 
waarden blijkt volgens tabel 4 tussen Zeekoet 3 en Zeekoet 10 te liggen; zowel voor het 
gemiddelde als voor de mediaan is dit verschil ongeveer 14%. Als niet selektie, maar 
verschillende slijtagestadia de oorzaak zouden zijn van de individuele verschillen in de lengtes 
van de gegeten Horsmakrelen, dan zou dit betekenen dat Zeekoet 3 ongeveer 20 uur eerder de 
laatste maaltijd heeft genuttigd dan Zeekoet 10, wat erg onwaarschijnlijk lijkt, gezien de 
snelle verdwijning van otolieten van Horsmakrelen na 6 uur vertering (bijlage 10). Hierbij 
moet wel bedacht worden dat de voor de verteringsproeven gebruikte otolieten groter zijn dan 
de otolieten uH de maaginhouden. De procentuele vermindering in grootte bij de otolieten uit 
de maaginhouden zal dan, door de grotere oppervlakte/volume ratio, per tijdseenheid groter 
zijn dan die volgens de verteringsproeven. Of hierdoor' de conclusie dat individuele selectie 
een rol speelt niet meer betrouwbaar is, valt te betwijfelen; kleine otolieten hebben al weinig 
kans door het maagzuur in grootte gereduceerd te worden, want kleine otolieten worden door 
het lage gewicht sneller uit de maag gespoeld. 

Een mogelijke oorzaak van de afgevlakte verdeling van de vangst met het planktonnet zou 
kunnen zijn dat de predatiedruk van de Zeekoeten (en mogelijk andere dieren) op de jonge 
Horsmakrelen erg groot is. Wanneer dan vooral op de middelste grootteklassen wordt 
geselekteerd (hier dus de lage middelste klassen), kan dit de gevonden verdeling veroorzaken. 
Een andere mogelijkheid is dat de vangst een aantal individuen uit verschillende scholen 
Horsmakrelen vertegenwoordigt, met verschil in gemiddelde lengtes. De indruk wordt dan 
gewekt met een afgevlakte verdeling te maken te hebben, terwijl het in werkelijkheid 
meerdere naast elkaar zijn. Het is niet onmogelijk dat het voorkomen van verschillende 
scholen jonge Horsmakrelen een rol speelt bij de gevonden individuele verschillen tussen de 
gegeten gemiddelde vislengtes. Gezien het feit dat de afstanden tussen de geschoten Zeekoeten 
betrekkelijk klein zijn (figuur 2), is dit overigens niet erg waarschijnlijk. 

Dat er geen verschillen in gegeten vislengte tussen vader en jong zijn gevonden, is in strijd 
met de verwachting dat jongen grotere vissen krijgen. Immers, iedere keer als de vader een vis 
voor het jong heeft opgedoken moet hij eerst weer naar het punt aan het oppervlak zwemmen 
waar het jong is achtergebleven ('central place foraging'); het zou dan voor de vader 
energetisch voordeliger zijn wanneer hij minder frequent met grotere vissen naar het jong 
zwemt en zelf de kleinere opeet. Mogelijk kan de vader prooien voor zichzelf niet onder water 
inslikken en moet hiervoor ook naar het oppervlak komen, wat een verklaring zou kunnen zijn 
voor de overeenkomsten in gemiddelde grootte van de Horsmakrelen. Ook kan niet uitgesloten 
worden uitgesloten dat de vissen in de magen van bepaalde jongen door de jongen zelf zijn 
opgedoken, waardoor de kans op verschillen in gemiddelde vislengte tussen vaders en jongen 
kan zijn verminderd. Overigens vond Scott (1990) tijdens een voedselonderzoek tussen 1969 en 
1973 aan ouder-jong paren bij Zeekoeten in het najaar voor de kust van Oregon eveneens geen 
verschillen in gemiddelde visgrootte (diverse soorten; geen Horsmakrelen) tussen ouder en jong 
(uit maaginhouden), terwijl uit veldwaarnemingen bij dezelfde groep dieren was gebleken dat 
de jongen vrijwel alle prooien door de ouder kregen aangereikt. 
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4.3. Visgrootte: Sprotten 

De gemiddelde gegeten lengte aan Sprotten (beide maanden samen) is maar weinig lager dan 
de voorkeurslengte van 72-76 mm volgens voedselproeven van Swennen & Duiven (1991). 
Slijtage van de otolieten in de magen zou het verschil kunnen verklaren, gezien de bij de 
slijtageproeven gevonden lengtevermindering bij Sprototolieten van gemiddeld ruim I % per 
uur (bijlage 10), overeenkomend met een vermindering in vislengte van dezelfde orde van 
grootte. De uiterlijke toestand van de otolieten uit de magen leek echter nauwelijks te 
verschillen van otolieten uit verse vissen, zodat de meeste Sprotten waarschijnlijk niet lang 
voor de schiettijdstippen zijn gegeten. Wanneer de voorkeurslengte met de afzonderlijke 
maanden wordt vergeleken, blijken de verschillen veel groter te zijn; mogelijk waren er 
tijdens de schietdagen nauwelijks Sprotten van de geprefereerde lengte op het Friese Front 
aanwezig (in tegenstelling tot een jaar eerder, volgens de vangstgegevens van 31 oktober 1988) 
en hebben de Zeekoeten zich tevreden hebben moeten stellen met wat wel aanwezig was. 
Selektie op bepaalde grootteklassen kan in de veldsituatie eigenlijk pas bewezen worden 
wanneer de visvangst en het schieten van de Zeekoeten gelijktijdig en op dezelfde plek zijn 
gedaan. 

Overigens vond Blake (1984) geen verschil tussen de lengteverdeling van Sprotten uit de 
magen van in februari 1983 op de Engelse oostkust gestrande Zeekoeten en de lengteverdeling 
van een in de buurt gevangen monster van Sprotten; ook hier kwamen plaats en tijd van de 
visvangst en de vondsten van de Zeekoeten echter niet overeen. 

4.4. Maaltijdfrequentie 

Volgens Sanford & Harris (1967) is de benodigde hoeveelheid voedsel per dag voor 
volwassen Zeekoeten ongeveer een derde deel van het lichaamsgewicht (berekend uit proeven 
in gevangenschap). Dit betekent dat de volwassen Zeekoeten van het Friese Front, die 
gemiddeld ongeveer 1000 gram wogen, bijna 350 gram vis per dag nodig hebben. Dit is zeven 
keer zoveel als het berekende gemiddelde per maaltijd. Aangezien een aantal vogels vlak voor 
zonsondergang verzameld zijn, kan de hypothese dat de maaginhouden zouden bestaan uit 
resten van alle over de afgelopen dag gegeten vissen, definitief verworpen worden. 

Er van uitgaande dat de in oktober verzamelde dieren zeven keer per etmaal een maaltijd 
van rond de 50 gram consumeren, om in hun dagelijkse energiebehoefte te voorzien, kan de 
maaltijdfrequentie per tijdseenheid berekend worden. Omdat volgens Sanford & Harris (1967) 
Zeekoeten niet in het donker (kunnen) foerageren betekent dat, bij een dagelijkse hoeveelheid 
licht van hoogstens 14 uur in de tweede helft van oktober, ze gemiddeld eens in de twee uur 
een maaItijd van een dergelijke grootte moeten consumeren. Bij de aanname dat iedere 
Zeekoet hoogstens twee uur geleden de laatste maaltijd heeft genuttigd, zou dan volgens de 
verteringsproeven (geen otolietverlies binnen 4 uur en nauwelijks slijtage) gelden dat een 
schatting van het gewicht van de laatste maaltijd op grond van zowel aantal als lengte van de 
vissen betrouwbaar is. 

Als de resultaten van de verteringsproeven vertaald worden naar de veldsituatie, betekent dit 
echter wel dat bij een maaltijdfrequentie van eens per twee uur er nog otolieten van minstens 
twee maaltijden eerder in de maag moeten zitten. Het berekende gewicht van de laatste 
maaltijd zou dan in werkelijkheid een stuk kleiner (minder dan de helft) geweest moeten zijn, 
zodat de Zeekoeten minstens eens per uur een maaItijd moeten hebben genomen. Dat de 
aanwezigheid van meer dan één maaltijd per maag niet aan de lengteverdelingen van de vissen 
is te zien, is het gevolg van de geringe slijtage. 

Dat 4 van de 8 Zeekoeten uit oktober pas gegeten vissen in hun maag hadden, is in 
overeenstemming met de bevindingen van Partridge (1986). Deze berekende met behulp van 
röntgentechnieken een verdwijntijd uit de maag van een Zeekoet van 15 tot 25 minuten voor 
het overgrote deel van een maaItijd van 20g Sprot. Bij een maaltijdfrequentie van minstens 
eens per uur is de kans namelijk groot dat van de verzamelde Zeekoeten de helft ervan minder 
dan een half uur geleden heeft gegeten. 



29 

Op grond van de biometriegegevens (bijlage 1) blijkt dat adulte Zeekoeten van september 
sterke slagpenrui vertoonden, die in oktober bij alle dieren gecompleteerd leek te zijn. De 
voedselproeven van Sanford & Harris (1967) hadden echter betrekking op een Zeekoet (in 
gevangenschap) met volledig ontwikkelde vleugelveren. Omdat rui extra energie kost, zullen de 
Zeekoeten van september meer voedsel per dag nodig hebben dan een derde van hun 
lichaamsgewicht. Om dit te bereiken moet of de maaltijdfrequentie verhoogd worden, of 
moeten grotere maaltijden genomen worden. Uit een vergelijking van de gemiddelde gegeten 
biomassa tussen september en oktober (tabel 6) bij de adulte tftf blijkt dat in ieder geval de 
maaltijden groter lijken te zijn tijdens de ruiperiode. 

S. CONCLUSIES 

* De schietmethode levert relatief veel gegevens op (weinig lege magen), die bovendien 
betrouwbaar zijn (veel verse maaltijden en gave otolieten). 

* Adulte ~ ~ verschijnen later op het Friese Front dan adulte tftf met jongen. 

* Horsmakrelen speelden in het najaar van 1989 op het Friese Front, naast Sprot, een 
belangrijke rol in het dieet van de Zeekoet. 

* Alleen eerstejaars Horsmakrelen worden in het najaar gegeten; door de geringe grootte is er 
geen concurrentie met de commerciële visserij. 

* Juveniele en adulte tftf Zeekoeten verschillen alleen in hun dieet voor wat betreft de relatieve 
aantallen gegeten vissen per soort (juvenielen eten meer Horsmakrelen dan de vaders); de 
relatieve bijdrage van de vissoorten, de gemiddelde lengte per soort en de gemiddelde 
hoeveelheid biomassa per maag verschillen niet signifikant van elkaar. 

* Individuele gemiddelde lengtes van gegeten Horsmakrelen verschillen zowel binnen 
juvenielen als binnen adulte tftf signifikant van elkaar; slijtage van de otolieten kan 
slechts een klein deel van de verschillen verklaren, zodat individuele selektie hier 
waarschijnlijk de grootste rol speelt. 

* In september worden geen eerstejaars Sprotten gegeten, die dan waarschijnlijk nog te klein 
(energetisch onvoordelig), nog niet geboren zijn, of (nog) niet ter plaatse zijn. 

* Het relatieve aantal gegeten eerstejaars Sprotten in oktober is veel hoger dan op grond van de 
leeftijdsverdeling in zee kan worden verwacht, hoewel alle gevangen Sprotten onder de voor 
Zeekoeten maximaalopneembare grootte liggen. 
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computergebruik en het laboratoriumwerk, Hans Witte voor het gebruik van een stereoloupe 
en het verstrekken van literatuur en Arjen Hoekstra voor hulp bij de statistische verwerking 
van de gegevens. 
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7. SUMMARY 

In the autumn of 1989, boat trips were organized to a specific part of the southern North 
Sea, named "Frisian Front", ca. 50 miles north of the Dutch Wadden Island Texel. Thousands 
of Common Guillemots breeding on east British coasts assembIe here with their young after 
the breeding season, presumably due to the frontal character of th is area, which guarantees 
them good foraging opportunities. Only males accompany and feed their young at sea af ter 
leaving the breeding colonies; females depart ab out two weeks later and they meet each other 
again at the Frisian Front. In late autumn most birds disperse throughout the rest of the 
southern North Sea. The aim of the expeditions was to sample (shoot) a certain number of 
Guillemots for a comparative analysis of the stomach contents. Still very littIe is known about 
the diet of Guillemots af ter the breeding season. For a species that plays such an important 
role in the marine food chain of the Frisian Front area, it is of interest to know more about the 
predator-prey interactions. Moreover, a lot of research has been done yet on lower organisms 
in the Frisian Front ecosystem. 

In September 13 Guillemots were coIIected: 6 adult males, 1 subadult male, 4 juvenile 
females and 2 juvenile males. In October 12 Guillemots were coIIected: 2 adult females, 5 adult 
males, 1 subadult female, I subadultmale, 1 juvenile female and 2 juvenile males. Only 3 of 
the 25 stomachs appeared empty, but in most of the filled stomachs only slowly digestible 
(fish) remains, like otoliths, bones, pro-otic bullae and eyeballs, were found. 

These remains belonged to three species: Horse Mackerel (Trachurus trachurus), found in 14 
stomachs, Sprat (Sprattus sprattus), found in 10 stomachs, and Whiting (Merlangius 
merlangus), found in 2 stornachs. The relative occurrence of these species in the stomachs did 
not differ significantly between months (X2=3.00, p=0.223), Ilor did it between adult males 
and juveniles (X2=1.73, p=0.421). Horse Mackerel, a species that was never described before as 
food of auks, dominated by number (calculated minimal fish amount) in September (94.8%, 
n=233; mean 24.6/stomach, n=9), while Sprat dominated in October (68.0%, n=50; mean 
5.7 jstomach, n=6). The differences in relative numbers of the three fish species between both 
months were highly significant (X2=127.3, p<O.OOl), which is mainly due to the high numbers 
of Horse Mackerel in the stomachs of Guillemots collected in September compared to October. 

Differences in relative numbers of fish species between adult males and juveniles we re also 
significant (X2=13.60, p=O.OOl), indicating that males did not give of each species the same 
amount of fish to their young as they self consumed. Mean fish numbers (excluding empty 
stomachs) are higher for juveniles (19.3, n=7) than for adult males (10.7, n=10). This is mainiy 
caused by the numbers of Horse Mackerel, which was found more in stomachs of juveniles 
(mean 26.4, n=5) than in stomachs of adult males (mean 15.2, n=6). These differences do not 
necessarily mean that young Guillemots have a larger intake ra te (in biomass) than their 
fathers; this ra te also depends on the size of the consumed fish species relative to each other. 
And in fact, after calculations of total biomass per stomach, it appeared that there were no 
significant differences in mean consumed fish biomass between juveniles and adult males O. 
Mean consumed fish weight of the age-sex classes that do not need to feed young Guillemots 
are two times higher than mean weight of adult males, from which can be concluded th at adult 
males have the same intake rate as the other age-sex classes. 

Remarkable was the small size of Horse Mackerel otoliths in the stomachs of Guillemots 
collected in September compared to October. The calculated standard lengths of Horse 
Mackerel in the stomachs of September all are between 11 and 53 mm, with a mean of 31.7 
mm (n=438). This size-range indicates that all fishes were both juvenile and post-Iarval and 
that probably all had just left the planktonic stage. It is known that just after the planktonic 
stage many young Horse Mackerel associate with jellyfish, prbviding them shelter and food. 
They retain this habit until they reach a length of 35-45 mm, when they have got shaped Iike 
adults. So it is quite possible that at least a large part of the young fishes were caught from 
between the tentacles of jellyfish; this would be an undescribed feeding behaviour in the 
Guillemot. 



31 

The leng th distribution of Horse Mackerel in the stomachs of Guillemots shot in September 
showed a bimodal distribution, with a first modus at 20-25 mm and a second at 35-40 mmo 
This is possibly due to fusion of two or more schools of migrating juveniles through 
differences in swimming speed, caused by differences in growing conditions at the spawning 
places. Individual differences in mean length of Horse Mackerel in September are significant 
at the 5%- level within both adult (n=3) and juvenile Guillemots (n=4) for the length 
distribution belonging to the second modus, but can be made significant only for juveniles for 
the distribution belonging to the first modus. Otolith digestion is not likely to play a major role 
in these differences, because experiments with captive Guillemots showed tMt reduction in 
otolith size is too slow to explain most of the individu al variation found. In contrast, 
differences between adults and juveniles we re not significant at the 5%- level, for both length 
distributions. This implies that adult males give fishes of the same size to their young as the 
size they consume by themselves, although only one father-young pair was involved in the 
calculations, while also the sample size was too small for a clear interpretation. 

Lengths of Horse Mackerel consumed by Guillemots in October did not show a bimodal 
distribution and were also much greater (mean 84.9 mm, range 70-93 mm, n=24) than lengths 
of Horse Mackerel consumed in September. All these fishes were still juveniles, so the 
difference in mean length between both months is probably a reflection of the big growing 
speed of young Horse Mackerel in their first year. 

A direct comparison of the length distribution in the field (trawl- and planktonnet catches; 
carried out in August 1989 and August 1990 respectivily) with that found in the stomachs is 
hardly possible, because of different sampling years, months, locations and techniques. 
However, the catch results indicated that an even tu al selection on a specific size class will not 
be very strong. One could conclude that Guillemots prefer first year Horse Mackerel to older 
ones. This is in fact not true, because second year Horse Mackerel is too big for swallowing. 

When considering the calculated lengths of Sp rats from the stomachs, striking differences 
between mean lengths are found: in September 91.3 mm (n=10) and in October 62.4 mm 
(n=48). When comparing the length distribution with the occurrence in sea, it appears that at 
least three different age-classes can be distinguished. In September no first year Sp rats we re 
consumed, probably because of the late spawning period of th is species in the North Sea. They 
could have been not available yet or were still too small and consequently unprofitable. In 
October, in contrast, first year Sprats we re relative much more consumed than expected on 
account of the trawl catches, although it is possible that the quantity of first year Sprats is 
underestimated on account of the width of the meshes. The mean consumed leng th corresponds 
roughly to the preferred size-class according to Swennen & Duiven (1991), calculated from 
feeding experiments with captive Guillemots. 
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Bijlage 1: Gegevens over biometrie en ondersoorten van de in 
najaar 1989 op het Friese Front verzamelde Zeekoeten 

NR. LEEFTIJD GESL. SNAVEL GONYS KOP TARSUS VLEUGEL KLEED ONDERSOORT 
1 ad m 51 12.5 120 39.0 145 w aalge 
2 ad m 50 12.8 114 37.1 146 ojw alb.jaalge 
3 ad m 51 12.0 117 40.2 127 w aalge 
4 juv v 46 11.1 112 39.4 198 w+bril ? 
5 sub m 48 12.5 111 37.7 169 w+bril ? 
6 juv m 52 12.0 119 38.2 192 w ? 
7 juv m 46 12.0 113 37.8 196 w ? 
8 ad m 51 12.7 116 39.8 112 w aalge 
9 juv v 44 10.9 108 36.9 196 w ? 

10 ad m 51 12.6 116 39.7 160 w aalge 
11 juv v 43 11. 0 109 38.8 197 w ? 
12 juv v 36 9.6 96 35.0 176 w ? 
13 ad m 48 13.2 116 38.5 117 w aalge 
14 ad m 52 13.4 119 37.2 206 w aalge 
15 juv m 49 12.3 119 37.0 207 w ? 
16 ad m 52 12.9 119 38.0 209 w aalge 
17 ad v 47 10.9 ? 37.0 211 w aalge? 
18 sub v 46 ? 110 36.3 199 w ? 
19 juv v 43 10.4 109 37.8 197 w ? 
20 sub m 48 11.8 114 41.0 204 w ? 
21 juv m 53 12.5 118 37.9 203 w ? 
22 ad v 5,0 13.0 114 40.0 212 w aalgejhyp. 
23 ad m 51 12.8 118 40.7 196 w aalge 
24 ad m 53 13.0 116 40.0 212 w hyperborea? 
25 ad m 50 13.7 119 39.6 209 0 aalgejhyp. 



Bijlage 2: Sprot: regressie linker otolietlengte en vislengte 
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Bijlage 3: sprot: regressie rechter otolietlengte en vislengte 
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Bijlage 4: sprot: regressie otolietbreedte en vislengte 
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Bijlage 5: Sprot: regressie afstand inkepingen op otoliet en 
vislengte 
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Bijlage 6: Sprot: regressie vislengte en visgewicht 
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Bijlage 7: Horsmakreel: regressie otolietlengte en vislengte 
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Bijlage 8: Horsmakreel: regressie otolietbreedte en vislengte 
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Bijlage 9: Horsmakreel: regressie vislengte en visgewicht 
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Bijlage 10: Snelheid van verdwijning en slijtage van otolieten van 
Sprotten en Horsmakrelen tijdens de verteringsproeven 
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