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  Voorwoord 

In juni 2011 heeft een joint-fact-finding-expertgroep van Bureau Waardenburg, 
Deltares en Rijkswaterstaat een advies1 uitgebracht over de inschatting van de 
ecologische ruimte voor cumulatieve effecten van offshore windturbineparken op 
broedkolonies kleine mantelmeeuwen. In dit advies werden aanbevelingen gedaan 
voor het vervolg. Het voorliggende rapport geeft de uitwerking weer van de sindsdien 
in de lijn van die aanbevelingen uitgevoerde werkzaamheden. 
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van, en begeleid door, Eneco Wind bv 
(Ruben Dijkstra, Ruud van Leeuwen, Eric Arends – Pondera Consult) en 
Rijkswaterstaat (Mariska Harte, Paul Westerbeek, Sander de Jong, Marjolein 
Oppentocht), door Bureau Waardenburg, met inbreng en kwaliteitsborging voor het 
modelleringsdeel vanuit Rijkswaterstaat (Marcel van der Tol), IMARES (Karen van de 
Wolfshaar) en Deltares (Arjen Boon) en met medewerking van Royal NIOZ (Kees 
Camphuysen) op het onderdeel verspreiding van foeragerende kleine 
mantelmeeuwen. Alle genoemde personen worden nadrukkelijk bedankt voor hun 
inbreng en bijdrage. Mariska Harte komt bijzondere dank toe: zonder haar 
stimulerende en bemiddelende rol was het in dit rapport beschreven onderwerp niet 
verder gekomen. 
 
Voor het onderdeel populatiemodel is binnen Bureau Waardenburg een projectteam 
geformeerd dat bestond uit: 
Peter van Horssen  modelleren, rapportage 
Rob Lensink   rapportage, projectleiding 
Sjoerd Dirksen  begeleiding, collegiale toets 
Daarnaast was er over de inhoudelijke aspecten van het modelleertraject intensief 
contact met Marel van der Tol (RWS) en Karen van de Wolfshaar (Imares). Beiden 
worden zeer bedankt voor de constructieve gesprekken. 
 
 

                                                        
1  Expertgroep [Bureau Waardenburg, Rijkswaterstaat en Deltares] 6 juni 2011: Inschatting 
ecologische ruimte voor cumulatieve effecten van offshore windturbineparken op broedkolonies 
kleine mantalmeeuwen. Advies aan RWS Noordzee en Eneco 
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  Samenvatting  

Verschillende zeevogelsoorten, waaronder de kleine mantelmeeuw, hebben op de 
Nederlandse kust broedkolonies. Tijdens het broedseizoen foerageren adulte vogels 
geheel of gedeeltelijk in de aangrenzende delen van de Noordzee. In de kustwateren 
en verder op zee worden verschillende windturbineparken gebouwd. Foeragerende 
kustbroedvogels kunnen tijdens de foerageervluchten langs en/of door een windpark 
komen, en als het verkeerd gaat, slachtoffer worden van een aanvaring met een 
turbine. Deze gebeurtenis heeft in essentie negatieve gevolgen voor de overleving 
van adulte broedvogels en het succes van hun legsels.  
 
Een populatie vogels is leeftijd-gestructureerd waarbij vogels vanaf een bepaalde 
leeftijd (1, 2, 3 of 4 jaar, etc.; afhankelijk van de soort) geslachtsrijp zijn en aan het 
broedproces kunnen deelnemen. Niet iedere geslachtsrijpe vogel neemt daadwerkelijk 
deel aan het broedproces. Deze non-breeding adults worden ook wel floaters 
genoemd. In geval van additionele sterfte (door windturbines) kunnen non-breeding 
adults opengevallen plekken in de groep breeding adults innemen, waardoor het 
aantal broedparen niet zal afnemen. Dientengevolge zal de poule floaters kleiner 
worden maar blijft bestaan door aanvulling vanuit de subadulten. Met behulp van een 
populatiemodel kunnen de gevolgen van additionele sterfte in beeld worden gebracht; 
meer in het bijzonder als effecten op: 

• reproductie; 
• overleving; 
• populatieomvang; 
• en deze drie opgesplitst naar status en leeftijdklasse.  

Modellen, ook van populaties, zijn een vereenvoudiging van de werkelijkheid waarbij 
de kwaliteit van de uitkomsten in hoge mate wordt bepaald door de kwaliteit van de 
input (parametrisatie). Voorts is het van groot belang de belangrijkste processen in 
een populatie correct te formuleren.  
 
In deze rapportage wordt een populatiemodel gepresenteerd op basis waarvan 
effecten inzichtelijk kunnen worden gemaakt en zonodig grenswaarden kunnen 
worden afgeleid. In het model spelen floaters een belangrijke rol. Bestaande kennis 
over floaters is samengevat in Gyimesi & Lensink (2011). 
 
Het ontwikkelde model is gebaseerd op de twee essentiële life-history parameters: 
reproductie en overleving. Deze zijn op een transparante en wetenschappelijk 
erkende wijze in een model vervat waarbij het model niet meer is dan een stelsel van 
rekenregels die volgens een vaststaand protocol worden benut (Caswell 1989, 2001) . 
De rekenregels zijn de weergave van de processen die in het veld in een populatie 
plaatsvinden: reproductie en sterfte en indien relevant ook immigratie en emigratie. In 
het model is ook dichtheidsafhankelijkheid opgenomen, waarbij de terugkoppeling via 
de reproductie loopt (bij toenemende dichtheid neemt de reproductie af). 
 



8 

Parametrisatie van het model heeft plaatsgevonden op basis van in het veld gemeten 
waarden van reproductie en overleving. Calibratie van het model is geschied op basis 
van de populatieontwikkeling van kleine mantelmeeuwen tussen 1925 en 2000. Voor 
validatie van het model is de reproductie genomen. Om de betrouwbaarheid en 
onzekerheid van het model te duiden is gebruik gemaakt van stochasten. Voor een 
aantal onderdelen (parameters, berekeningswijzen) in het model zijn reële 
alternatieven denkbaar. Op basis van een aantal voorbeeld-berekeningen zijn de 
keuzes die hierin gemaakt zijn, verantwoord.  
 
In de modellering is een 0-model geformuleerd dat de populatieontwikkeling tot 2000 
goed beschrijft. Hierin zijn geen floaters opgenomen. Vervolgens zijn van hieruit 
modellen gemaakt met een bepaald aandeel floaters in de populatie, Deze zijn 
vervolgens doorgerekend met verschillende waarden voor additionele sterfte. 
 
De resultaten van de rekenexercities zijn gepresenteerd als: 

- de populatieontwikkeling met en zonder toevoeging van additionele sterfte en 
inclusief een betrouwbaarheidsinterval; 

- veranderingen in de groeisnelheid !; 
- veranderingen in de omvang van leeftijdsklassen incl. floaters; 
- gevoeligheid van de verschillende leeftijdsklassen voor veranderingen; 

 
Uit hoofde van de vraagstelling en toepassing van het model is het van belang om de 
populatieomvang te kennen aan het einde van de periode met additionele sterfte; ic. 
de populatieomvang na 20 jaar exploitatie van een windpark. We hebben 
verschillende mogelijkheden doorgerekend en gevisualiseerd om het resultaat 
inzichtelijk te maken. Uit deze exercities valt af te leiden dat: 

- bij toenemende additionele sterfte komt de populatie op een lager niveau; 
- bij een groter aandeel floaters zijn de effecten kleiner; 
- als gevolg van dichtheidsafhankelijkheid stelt zich in de doorgerekende  

scenario’s na verloop van tijd een nieuw evenwicht in en is de uitsterfkans nihil; 
- modellen met dichtheidsafhankelijke terugkoppeling lenen zich niet voor 

beschouwingen over uitsterfkans; tenzij het evenwicht zich nabij een minimale 
populatie instelt;  

Ook is onderzocht hoe het model zich onder toevoeging van additionele sterfte 
gedraagt indien de dichtheidsafhankelijke terugkoppeling achterwege wordt gelaten. 
Dit leert dat de uitsterfkans dan een reëel onderwerp is. 
 
In de discussie wordt ingegaan op de sterke en zwakke punten van het bereikte 
resultaat en het voorliggende model. Hier zij gewezen op het belang van goede 
gegevens uit het veld, liefst de betrokken populatie, voor de parametrisatie van het 
model. Des te kleiner de populatie is waarvoor het model wordt toegepast, des te 
belangrijker dit aspect is. Bij kleinere populaties is de kans groter dat parameters 
waarden hebben die afwijken van het gemiddelde van de gehele populatie. 
 
 



9 

 
 
 
 
 



10 

 1 Inleiding 

 1.1 Geschiedenis en afbakening 

Voor een groot aantal initiatieven voor wind op zee (ronde 2) is in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 een Passende Beoordeling opgesteld. In deze 
beoordelingen was het te verwachten aantal slachtoffers onder kleine mantel-
meeuwen in relatie tot instandhoudingsdoelen voor kolonies in beschermde gebieden 
langs de kust een terugkerend thema. In het proces van besluitvorming rond 
eventuele vergunningen voor windparken is gebleken dat op verschillende manieren 
tegen een schatting van de omvang van effecten op broedpopulaties kan worden 
aangekeken. Kernpunt van verschil tussen bevoegd gezag en initiatiefnemer was de 
mate waarin gehanteerde populatiemodellen werden gevoed door biologische realiteit. 
Hierover is tussen overheid en initiatiefnemer een rechtszaak gevoerd. In de uitspraak 
van de rechtbank is het belang van biologisch realisme in populatiemodellen 
benadrukt. 
 
Om de verschillende opvattingen omtrent modellen en het gebruik daarvan voor het 
schatten van effecten op populaties te overbruggen, is in de eerste helft van 2011 een 
joint-fact-finding-expertgroep van Bureau Waardenburg, Deltares en RWS enkele 
malen bijeen geweest. Deze heeft in juni 2011 een advies uitgebracht over de 
inschatting van de ecologische ruimte voor cumulatieve effecten van offshore 
windturbineparken op broedkolonies kleine mantelmeeuwen en de werkzaamheden 
die verricht moeten worden om tot een goede beoordeling te kunnen komen.  
 
Op korte termijn speelt in de besluitvorming omtrent een vergunning het effect van 
additionele sterfte onder kleine mantelmeeuwen en de instandhoudingsdoelen voor 
kleine mantelmeeuwen op Texel een rol. Enkele onderdelen uit het werkpakket uit het 
advies dienen daarom snel beschikbaar te zijn; andere onderdelen hebben een 
minder hoge prioriteit. In ronde 3 kunnen ook effecten op andere soorten met 
broedpopulaties op of nabij de kust relevant zijn. De werkzaamheden worden zo 
ingericht dat hierop wordt ingespeeld. 
 
De problematiek van het afwegen van effecten van offshore windparken op de 
broedkolonie van de kleine mantelmeeuw op Texel kan worden onderscheiden in drie 
sporen: 

• schatting van het aantal te verwachten aanvaringsslachtoffers; 
• analyse van de aantallen en trends; 
• bepaling van de grenswaarde voor acceptabele additionele sterfte.  

In deze rapportage wordt een populatiemodel gepresenteerd op basis waarvan aan 
het laatste onderdeel invulling kan worden gegeven. Hierin spelen floaters een 
belangrijke rol. Bestaande kennis over floaters is samengevat in Gyimesi & Lensink 
(2011). 
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 1.2 Probleemstelling 

Verschillende zeevogelsoorten, waaronder de kleine mantelmeeuw, hebben op de 
Nederlandse kust broedkolonies. Tijdens het broedseizoen foerageren adulte vogels 
geheel of gedeeltelijk in de aangrenzende delen van de Noordzee. In de kustwateren 
en verder op zee worden verschillende windturbineparken gebouwd. Foeragerende 
kustbroedvogels kunnen tijdens de foerageervluchten langs en/of door een windpark 
komen, en als het verkeerd gaat, slachtoffer worden van een aanvaring met een 
turbine. Deze gebeurtenis heeft in essentie negatieve gevolgen voor de overleving 
van adulte broedvogels en het succes van hun legsels.  
 
Een populatie vogels is leeftijd-gestructureerd waarbij vogels vanaf een bepaalde 
leeftijd (1, 2, 3 of 4 jaar, etc.; afhankelijk van de soort) geslachtsrijp zijn en aan het 
broedproces kunnen deelnemen. Niet iedere geslachtsrijpe vogel neemt daadwerkelijk 
deel aan het broedproces. Deze non-breeding adults worden ook wel floaters 
genoemd. In geval van additionele sterfte (door windturbines) kunnen non-breeding 
adults opengevallen plekken in de groep breeding adults innemen, waardoor het 
aantal broedparen niet zal afnemen. Dientengevolge zal de poule floaters kleiner 
worden maar blijft bestaan door aanvulling vanuit de subadulten. Met behulp van een 
populatiemodel kunnen de gevolgen van additionele sterfte in beeld worden gebracht; 
meer in het bijzonder als effecten op: 

• reproductie; 
• overleving; 
• populatieomvang; 
• en deze drie opgesplitst naar status en leeftijdklasse.  

Modellen, ook van populaties, zijn een vereenvoudiging van de werkelijkheid waarbij 
de kwaliteit van de uitkomsten in hoge mate wordt bepaald door de kwaliteit van de 
input (parametrisatie). Voorts is het van groot belang de belangrijkste processen in 
een populatie correct te formuleren. 
 
Good-modelling-practice geeft een aantal gedragsregels voor het opstellen van 
modellen. De belangrijkste begrippen hierin zijn: 

• calibratie van het model;  
• validatie van het model; 
• betrouwbaarheidsanalyse van het model; 
• onzekerheidsanalyse van het model en zijn parameters. 

Voor de laatste twee onderdelen is het van belang dat aan de belangrijkste 
parameters een stochast wordt meegegeven (spreiding). 
 
 

 1.3 Deze opdracht 

Achtergrond 
In het proces van besluitvorming rond vergunningaanvragen voor de ‘tweede ronde 
wind op zee’ is door Bureau Waardenburg in 2010 op basis van een Leslie-matrix een 
populatiemodel voor de kleine mantelmeeuw geformuleerd. Dit model was 
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gecalibreerd op de ontwikkeling van de Nederlandse broedpopulatie vanaf de jaren 
zestig. Parametrisatie heeft plaatsgevonden aan de hand van veldonderzoek in het 
Noordzeebekken of aanpalende gebieden. In het model was ook een poule floaters 
opgenomen. Voor de eenvoud van de formulering was aan de parameters geen 
stochast toegevoegd. 
 
Recent is door Bureau Waardenburg een project afgesloten dat ingaat op de 
cumulatieve effecten van een aantal windturbineparken in het Nederlandse deel van 
de Noordzee (Poot et al. 2011). Hierin is voor een aantal soorten zeevogels het effect 
van slachtoffers van een aantal parken in beeld gebracht met als belangrijkste 
gereedschap een populatiemodel op basis van een matrix.  De formulering van het 
model is vrijwel identiek aan dat uit 2010 waarbij aan de belangrijkste parameters wel 
een stochast is toegevoegd. 
 
In het advies van de joint-fact-finding-expertgroep van Bureau Waardenburg, Deltares 
en RWS is te lezen dat voor verdere ontwikkeling van populatiemodellen om de 
effecten van additionele sterfte in beeld te brengen en een acceptabele grenswaarde  
voor additionele sterfte te bepalen, wordt voortgeborduurd op eerdere modellen van 
Bureau Waardenburg. Daarbij gelden de volgende aanbevelingen: 

• de modelstructuur en aannames moeten vergeleken worden met relevante 
resultaten uit het onderzoek op Texel; 

• een uitgebreide en goed beschreven calibratie/validatie (niet alleen van de 
parameters, maar ook van de structuur en de uitkomsten van het model) en het 
expliciteren van de randvoorwaarden en onderbouwingen van de 
betrouwbaarheid van de uitkomsten van het model, zal bijdragen aan het 
robuuster maken van dit instrument; 

• aanbevolen wordt om in ieder geval in Nederland wetenschappelijk draagvlak te 
vinden voor het te reviseren of nieuw te ontwikkelen model. Bij afwezigheid van 
draagvlak zal wetenschappelijke onzekerheid tot nieuwe besluitvormings-
problemen leiden.  

 
Dit rapport en dit model 
In dit rapport wordt een populatiemodel gepresenteerd en verantwoord dat gebaseerd 
is op een matrix (cf. Caswell 2001). Met een matrix is het mogelijk aan iedere 
leeftijdsklasse (van 0 tot oo) een eigen parameterwaarde toe te kennen, zowel 
reproductie als overleving. Daarnaast biedt deze modelstructuur de mogelijkheid 
breeding-adults en non-breeding-adults separaat op te nemen (en de overgangen 
daartussen) alsook immigratie en emigratie. In de verantwoording van structuur en 
formulering wordt aandacht besteed aan:   
• calibratie; 
• validatie; 
• gevoeligheid;  
• onzekerheid; 

Voor een aantal onderdelen (parameters, berekeningswijzen) in het model zijn reële 
alternatieven denkbaar. Op basis van een aantal voorbeeld-berekeningen zal de 
keuze die hierin gemaakt is, worden verantwoord. Een analyse van de gevoeligheid 
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van onderdelen geeft een beeld  van de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Op basis 
hiervan worden voorstellen gedaan voor de formulering van grenswaarden.   
  
Een volgend belangrijk aspect is de parametrisatie van het model. Herkomst en 
keuzes in parameterwaarden dienen inzichtelijk te zijn. 
 
Op dit moment liggen de belangrijkste vragen omtrent effecten en ecologische ruimte 
bij de kleine mantelmeeuw. Parameterwaarden zijn voor deze soort verzameld. 
Calibratie en validatie van het model zijn uitgevoerd met gegevens van deze soort. In 
zijn structuur en formulering is het model zo opgezet dat het ook voor andere soorten,  
in andere gebieden, kan worden toegepast. 
 
Een matrix die gebaseerd is op een naar leeftijd gestructureerde populatie wordt 
Leslie-matrix genoemd (Caswell 2001), een naar stadium gestructureerde populatie 
kan worden gemodelleerd met een Lefkovitch-matrix. Vogelpopulaties zijn naar leeftijd 
(jaarklassen) gestructureerd. Bij langlevende soorten leidt dit tot omvangrijke matrices; 
waarbij veel cellen dezelfde parameterwaarde kennen. Om het rekenwerk te beperken 
kunnen deze Leslie-matrixen worden vereenvoudigd tot Lefkovitch-matrices, waarin 
jaarklassen zijn samengevoegd. Bij deze vereenvoudiging gaat geen informatie 
verloren en blijft de uitkomst hetzelfde (Caswell 2001, Morris & Doak 2002). In dit 
rapport denken we vanuit een naar leeftijd gestructureerde populatie, maar gaat veel 
van het rekenwerk met behulp van een naar stadium gestructureerde populatie. 
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 2 Materiaal en methoden 

 2.1 Structuur van een populatie 

De mogelijkheden om een populatie te modelleren worden in hoge mate bepaald door 
de beschikbare informatie over de essentiële aspecten van een populatie 
(bijvoorbeeld reproductie, overleving, omvang, etc.) (Perrins et al. 1991, Caswell 
1989, 2001). Voor een soort als kleine mantelmeeuw is goede informatie beschikbaar 
over de essentlële aspecten om een model te kunnen maken (zie verder § 2.4). Voor 
veel andere zeevogelsoorten, die met regelmaat in de Noordzee verschijnen, is dit 
ook het geval (o.a. Poot et al. 2011). 
 
Voor een soort, in dit geval de kleine mantelmeeuw, kan een eenvoudig model worden 
gemaakt. Hierin zijn de verschillende stadia opgenomen die een vogel doorloopt van 
geboorte naar sterfte (figuur 2.1). Met een dergelijk model kan een populatie-
ontwikkeling zonder dichtheidsafhankelijke terugkoppeling worden doorgerekend; 
bijvoorbeeld de toename van de kleine mantelmeeuw in Nederland tussen 1960 en 
1990. Indien informatie beschikbaar is over jaarlijkse variatie in één of meer 
parameters, kan ook worden nagegaan wat de effecten zijn van ‘natuurlijke’ variatie. 

 

 
Figuur 2.1 Lay-out van het  basismodel met drie stadia: juveniel, sub-adult en adult 

waarbij vogels in het adulte stadium deelnemen aan de reproductie.  
 
Een populatie neemt niet tot in het oneindige in aantal toe; op zeker moment zullen 
één of meer factoren limiterend worden en stopt de toename. Dit komt tot uitdrukking 
in een verminderde reproductie en/of overleving. De populatie kent dan een omvang 
die in overeenstemming is met de draagkracht (K).  De terugkoppelingsmechanismen 
die zorgen dat de populatieomvang in overeenstemming blijft met de draagkracht 
worden samengevat met de term dichtheidsafhankelijkheid. 
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Zeevogels zijn over het algemeen langlevende soorten. Eén van de kenmerken van 
deze soorten is dat ze een hoge overleving kennen (adulte overleving vaak groter dan 
0,90, zie Weimerskirch 2001 voor een overzicht). Jaarlijkse variatie in weer en 
voedselaanbod komen bij deze soorten vooral tot uitdrukking in een variatie in de 
reproductie, en veel minder in de jaarlijkse variatie in overleving (Lebreton & Clobert 
1991). Hiermee is ook gezegd dat dichtheidsafhankelijke effecten in eerste instantie 
via de reproductie verlopen. In de modellering  is dit proces hier dan ook aan 
gekoppeld (figuur 2.2). Het begrip draagkracht (K) krijgt in een model vorm als de 
maximale populatieomvang. Dit kan zijn op basis van historische gegevens, de 
huidige situatie in het veld of een schatting uit andere bron voor de toekomst. In het 
onderhavige rapport is voor de kleine mantelmeeuw op basis van de huidige situatie in 
het veld de huidige omvang van de Nederlandse broedvogelpopulatie van 90.000 
paren aangehouden (Van Dijk et al. in serie). Na decennia van toename, schommelt 
het aantal in heel Nederland sinds 2000 rond deze omvang. Op lokaal niveau kunnen 
jaarlijkse verschillen groter zijn dan die van een stabiele populatie. Zulks kan het 
gevolg zijn van verschuivingen binnen Nederland, verschillen in lokale 
omstandigheden, etc.  
 

 
Figuur 2.2 Model layout met dichtheidsafhankelijkheid; model kent drie stadia: 

juveniel, sub-adult en adult waarbij vogels in het adulte stadium 
deelnemen aan de reproductie en de dichtheidsafhankelijkheid aangrijpt 
op de reproductie. 

 
Veel vogelsoorten kennen een groep adulten die niet aan het broedproces 
deelnemen; ‘non-breeding-adults’  of floaters. Deze groep vormt als het ware een 
buffer in de populatie. Opengevallen plekken in de broedpopulatie kunnen door 
floaters worden opgevuld; de één zijn dood is de ander zijn kans.  

 



16 

 
Figuur 2.3 Model layout met floaters en dichtheidsafhankelijkheid; model kent drie 

stadia: juveniel, sub-adult en adult waarbij vogels in het adulte stadium 
deelnemen aan de reproductie en de dichtheidsafhankelijkheid aangrijpt 
op de reproductie; de splitsing tussen breeding en non-breeding adults 
vindt plaats op de overgang van sub-adult naar adult; daarnaast kunnen 
vogels van non-breeding naar breeding gaan. 

 
 

 2.2 Een populatie als wiskundige vergelijking  

De omvang van een populatie is de optelsom van vier elementen: 
• reproductie 
• overleving 
• emigratie 
• immigratie 

 
Modelleren van populaties is gebaseerd op een accurate boekhouding van deze vier 
fenomenen over de jaren. Als de populatieomvang op tijdstip t bekend is, kan de 
omvang op het discrete tijdstip t+1 worden berekend.  
 
Nt+1 = Nt + reproductie - sterfte + immigratie - emigratie    (1) 
 
De optelsom van reproductie en sterfte kan worden omgerekend naar netto 
reproductie per paar per jaar (R0). Bij R0 > 0 neemt de populatieomvang over de jaren 
toe, bij R0 = 0 blijft deze gelijk en bij R0 < 0 neemt deze af. In formule: 
 
Nt+1 = R0 * Nt + Nt (aantal)       (2) 
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Wanneer de boekhouding van een populatie moet worden doorgerekend is een  
matrix L een geëigend stuk gereedschap (Caswell 1989, 2001). Vergelijking 2 wordt 
eerst herschreven tot: 
  
 Nt+1 =  ! * Nt  (aantal)       (3) 
 
waarin ! = (R0 + 1). ! is de per capita groeisnelheid per discrete tijdstap (Case 2000). 
 
Formule 3 kan in matrixnotatie worden beschreven als: 
 

Nt+1 = L * Nt (aantal)       (4) 
 
We gaan voor de matrix uit van drie stadia (1 = juveniel, 2 = sub-adult, and 3 = adult), 
waarin de matrix L de boekhouding van jaar t op t+1 in zich heeft. Stadia zijn hier 
gedefinieerd als groepen van 1 of meer leeftijdsklassen. Vogels kunnen daarom alleen 
in één richting door de stadia 1 en 2 gaan om daarna in stadium 3 te blijven. Het 
laatste stadium bevat uitsluitend adulten. Hiermee wordt een naar leeftijd 
gestructureerde populatie (‘age-structured’) omgevormd naar een stadium 
gestructureerde populatie (‘stage-structured’). Deze aanpak is in overeenstemming 
met regels die voor ‘stage structured’-populatie modellen gelden (Akçakaya et al. 
1999). Zie Case (2000), Caswell (2001), Morris & Doak (2002) en Rockwood (2006) 
voor afleidingen die laten zien dat het samenvoegen van leeftijdsklassen tot 
leeftijdsgroepen geen gevolgen heeft voor het resultaat (zie verder ook § 3.2). 
 
Voor een beperkt aantal vogelsoorten is aangetoond dat reproductie en overleving 
gedurende het adulte stadium kunnen veranderen (zie overzichten in Newton 1989, 
1998). Jong-volwassenen hebben veelal een lager broedsucces dan op volwassenen 
die in de ‘kracht van hun leven’ zijn. Op latere leeftijd neemt de reproductie weer af. 
Daarnaast kan de overleving op later leeftijd afnemen. Indien dergelijke gedetailleerde 
gegevens beschikbaar zijn, heeft het zin matrices volledig uit te schrijven en 
samenvoegen van leeftijdsklassen tot stadia achterwege te laten. Voor veel soorten 
ontbreken deze gegevens. Informatie over reproductie en overleving heeft dan 
betrekken op alle klassen en is als het ware een gemiddelde voor al deze klassen. 
Dan is samenvoegen van leeftijdsstadia tot klassen legitiem .  
 
Voor drie stadia leidt dit tot: 

      

= L *  (5) 
 
Hierin is L de volgende matrix: 
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L =     (6) 
 
Hierin is Fk = fecundity (voor stadium k) en is het aantal jongen per paar per jaar en Sk 
is de jaarlijkse overleving voor stadium k. Hierin is S1 de overleving van stadium 1, S2 
de overleving van stadium 2 en S3 de overleving van stadium 3. Indien alleen de 
adulten reproduceren dan is Fk=1 =  Fk=2 = Fk=3 = 0. 
 
Dichtheidsafhankelijkheid kan in een matrix worden ingebouwd; in het geval van 
kleine mantelmeeuw en andere zeevogelsoorten haakt deze aan op de fecundity  
(Jensen 1997, Brandon & Wade 2006): 
  
 Ft = F0 + ( Fmax-F0) * [ 1 -  (Nt-1 /K)z]     (7a) 
 
De fecundity (Ft) in jaar t wordt nu beïnvloed door de dichtheid in jaar t-1 en geschaald 
op de minimum (F0) en maximum fecundity (Fmax) bij een gegeven set van parameters 
voor overleving en maturity. In bovenstaande formule is: 
 
 Fmax =  R * Sjuv * %vrouwtjes (= 50%)     (7b) 
 
waarin R de reproductie is en Sjuv de overleving van juvenielen (eerste jaars). 
 
Z is een constante die de mate van de terugkoppeling afgeregeld. De waarde van z is 
afgeleid uit de modellering van de beschouwde populatie (in dit geval kleine 
mantelmeeuwen in Nederland).  
 
Floaters in a population model 
In een matrix kunnen stadia met non-breeding-adults (floaters) worden opgenomen 
(Akçakaya et al. 1999, Runge et al. 2006, Cooch et al. 2010) 
 
Een matrix met floaters kent de volgende vorm:  
 

 L =    (8) 
 
In deze matrix zijn Fk=1, Fk=2, Fk=3 en Fk=f gelijk aan 0. Voorts zijn het aandeel 
broedvogels (bp) en aandeel floaters (fp) complementair en opgeteld 1.  k=b is 
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breeder stadium en k=f is floater stadium. In deze formulering is in het volwassen 
stadium uitwisseling mogelijk tussen broedvogel en floater.  
 
Immigratie and emigratie       
Het is mogelijk aan de matrix een tweede matrix toe te voegen die de boekhouding 
van immigratie en emigratie beschrijft. Wiskundig krijgen we dan het volgende: 
 

Nt+1 = L * Nt + i * Nt – e * Nt      (9) 
 
Waarbij i een matrix is met op de diagonaal de fractie immigratie voor de betreffende 
stadia en e een matrix met op de diagonaal de fractie emigratie van de betreffende 
stadia. 
  
In de uitwerking voor de kleine mantelmeeuw zijn immigratie en emigratie op 0 
gesteld. Er zijn geen aanwijzingen dat op de schaal van Nederland deze factoren een 
rol hebben gespeeld of thans spelen (zie oa. Camphuysen 2010, Buijs et al. 2010) . 
Op lokaal niveau kan dat anders liggen (zie verder § 3.1) 
 
 

 2.3 Het model, definities en parameters 

Het model dat in dit rapport wordt uitgewerkt, verantwoord en haar bruikbaarheid  
wordt onderzocht, heeft een structuur overeenkomstig figuur 2.3. De terugkoppeling 
van draagkracht op fecundity is hierin ook opgenomen. De bijbehorende matrix heeft 
de vorm: 

 
waarin: 
 Ssub = jaarlijkse overleving sub-adult 
 Sad = jaarlijkse overleving adult 

Sfl = jaarlijkse overleving non-breeding adult 
 b = breeding adult 
 f = non-breeding adult = floater 
 Ft = dichtheidsafhankelijke fecundity cf. formule 7a met in deze formule:  
  F0  = fecundity in een stabiele populatie  
  Fmax = maximum fecundity (formule 7b) 
  Sjuv = overleving eerstejaars 
  K = carrying capacity  

 z = terugkoppelingsconstante  
  R = reproductie 

0 0 0 Ft 0
Ssub 0 0 0 0

0 Ssub 0 0 0
L = 0 0 Ssub Sad(b) Sad(f)

0 0 0 Sfl(1-b) Sfl(1-f)  (10)
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In het model wordt uitgegaan van discrete tijdstappen van 1 jaar. Deze tijdstap begint 
net voor het nieuwe broedseizoen. Dat is het moment (in het kalenderjaar) dat de 
census in het model (broedparen in een kolonie), wordt uitgevoerd. Deze keuze heeft 
gevolgen voor waardes van parameters in het model. Succesvol uitgevlogen jongen 
zullen in dit model eerst nog een jaar moeten overleven voordat ze het meetmoment 
bereiken waarop ze het model binnenkomen. In het model wordt alleen het vrouwelijk 
deel van de populatie gemodelleerd. De geslachtsverhouding bij kleine mantelmeeuw 
is 1:1 (Glutz & Bauer 1982); de waarde van de reproductie die gebruikt wordt in het 
model is dus 50% van de totale reproductie. Hierbij geldt als onderliggende aanname  
dat man en vrouw en gelijke overlevingskans hebben en één vrouw daarmee model is 
voor één broedpaar. Deze aanname is grofweg correct, maar in populaties die zeer 
nauwkeurig zijn onderzocht, is vastgesteld dat er kleine, structurele, verschillen 
kunnen bestaan tussen de overlevingskans voor mannen en vrouwen (Newton 1998).  
 
 

 2.4 Eigenschappen van het model 

Uit een matrix kunnen verschillende grootheden worden berekend die kenmerken van 
de gemodelleerde populatie karakteriseren. Dit zijn: 

• per capita groeisnelheid  ! 
• elasticiteit e 
• gevoeligheid s* 

Deze worden in het vervolg toegelicht. 
 
groeisnelheid  !  
De groeisnelheid ! is een maat voor de jaarlijkse toe- of afname in een populatie. Een 
waarde >1 levert een toename en een waarde <1 een afname. Bij ! = 1, is de omvang 
stabiel. De groeisnelheid ! is een functie van de netto reproductie R0. Als R0 = 0 , dan 
! = 1 en is er sprake van 0-groei (Caswell 2001, Case 2000). De wiskundige afleiding 
van de groeisnelheid ! is als volgt. 
 
Uit vergelijking 2 volgt dat het aantal in jaar t+1 een functie is van R0: 
 

Nt+1 = Nt  (R0 + 1) (aantal)      (11) 
 
Dus: 
 

! = (R0 + 1)  (per jaar)     (12) 
 
Aangezien R0 een optelsom is van reproductie en overleving van de betrokken 
klassen, valt ! ook uit te drukken in overleving en netto reproductie: 
 

! = Sa + SyR0  (per jaar)     (13) 
 

anders geformuleerd: 
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 R0 = Sa – 1  (aantal per jaar)     (14) 
          1 - Sy 
 
waarin Sa de (kans op) overleving van adulten is en Sy de (kans op) overleving tot 
volwassen stadium en R0 de netto reproductie. Voor een soort waarin het bereiken 
van het adulte stadium niet één maar enkele jaren duur, wordt Sy de kans dat een 
individu na het uitvliegen het adulte stadium bereikt; bijvoorbeeld een kleine 
mantelmeeuw is na 4 jaar volwassen, dan: 
 

Sy = S1 * S2 * S3 * S4
  (per jaar)    (15) 

 
Gevoeligheid s* (sensitivity) 
De per capita groeisnelheid ! is afhankelijk van de waarden voor S en F in de matrix 
L. ! is de eerste eigenwaarde van de matrix L (zie Caswell 1989, 2001, Case 1992 
voor een uitgebreidere discussie). De sensitiviteit is de mate van verandering van ! 
als gevolg van een verandering in één van de elementen ai,j van de matrix L: 
 

s* =  ! !        (16) 
 ! ai,j 

 
Elasticitieit e (elasticity)  
De elasticiteit e is de gevoeligheid van ! als gevolg van proportionele verandering in 
afzonderlijke elementen van de matrix L: 
 

e = ai,j  ! !  = ! log !     (17) 
 !   ! ai,j   ! log ai,j 

 
Door de schaling van de waarden voor afzonderlijke elementen op het totaal, heeft e 
een waarde tussen 0 en 1 en is de optelsom van alle waarden van e altijd 1. 
 
 

 2.5 Parameterwaarden 

Parameters 
De volgende parameters zijn gebruikt voor de invoer van het model: 
• reproductie (R);  
• overleving eerste jaar (first year survival): Sjuv 
• overleving subadulte (subadult survival); Ssub  
• overleving adult (adult survival); Sad  
• geslachtsverhouding (sex ratio); 
• aandeel floaters;  
• leeftijd volwassen (age of maturity).   

In het vervolg wordt beschikbare kennis omtrent parameterwaarden van de kleine 
mantelmeeuw samengevat met een accent op bronnen uit het Noordzeebekken.  
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Tabel 2.1 Gegevens omtrent reproductie (R in aantal uitgevlogen jongen per 
paar) van de kleine mantelmeeuw. 

gebied periode trend in populatie juv/paar bron 

Terschelling <1985 toenemend 1,7 Spaans et al.  1994 

Terschelling >1985 stabiel 0,5 Spaans et al.  1994 

Wassenaar 1980 toenemend 1,77 Wanders 1985 

Wassenaar 1985 crash 0,1 Bouman et al. 1991 

Krammer-Volkerak 2010 enclosure 1,62 Gyimesi et al. 2011 

Texel 2006-10 stabiel 0,46 Camphuysen 2011  

Noord(west)-Europa 1930-1981 divers 0,7-1,5 Glutz & Bauer et al. 1982 

 

De gegevens omtrent reproductie wijzen erop dat in een toenemende populatie het 
deze aanmerkelijk hoger ligt (>1,0 juv/paar) dan in gelijkblijvende (0,5-1,0 juv/paar) of 
afnemende populaties (<0,5 juv/paar). Dit wijst erop dat dichtheidsafhankelijke 
terugkoppeling vooral via de reproductie verloopt, zoals in het model is aangenomen 
(formule 7a). Bij toepassing van enclosures wordt predatie door grondpredatoren zo 
goed als mogelijk uitgesloten; onderlinge predatie niet. Als invoer in het model voor 
een toenemende populatie (zoals in Nederland tot ongeveer 2000), is daarom als 
waarde 1,38 genomen; dit is een waarde die lager ligt dan het maximum dat uit 
Nederland bekend is (tabel 2.1).  
 
Kleine mantelmeeuwen zijn na ongeveer 4 jaar volwassen; waarbij de overleving in 
het volwassen stadium hoger ligt dan in de jaren daarvoor (tabel 2.2, 2.3). De 
maximale leeftijd is voor zover thans bekend 34 jaar en 7 maanden (bto-bird facts).   
 
Tabel 2.2 Gegevens omtrent overleving (Sjuv, Ssub en Sad) van kleine 

mantelmeeuwen 

gebied periode leeftijd overleving bron 

Isle of May 1984-1993 adult 0,913 Wanless et al. 1996 

Texel 2006-2010 adult >0,95 Camphuysen 2011 

Nederland 1991-1995 adult 0,88 Camphuysen 2010 

Groot -Brittannië <1969 eerste jaar 0,63 Harris 1970 

Nederland 1984-1996 eerste jaar 0,57 Camphuysen 2010 

Nederland 1984-1996 sub-adult 0,86-0,94 Camphuysen 2010 

 
Tabel 2.3 Gegevens omtrent leeftijd volwassenheid van kleine mantelmeeuwen. 

gebied periode  leeftijd  bron 

UK <1983  4 y Cramp & Simmons 1985 

UK <1970  4 y, some 5y  Harris 1970 

UK <2000  3,6 y www.bto/birdfacts 

 
Van kleine mantelmeeuwen zijn gegevens over overleving beschikbaar uit het eerste 
jaar alsook uit het volwassen stadium (tabel 2.2). Studies van zilvermeeuwen komen 
op een overleving 1-4 jaar op jaarlijks 0,83. Op basis hiervan is voor kleine 
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mantelmeeuwen Sjuv, 0,78 en Ssub, Sad 0,913 aangehouden. Deze parameterwaarden 
(in combinatie met reproductie)  passen goed op de waargenomen populatie-
ontwikkeling in Nederland tussen 1925 en ongeveer 2000. Deze waarden zijn in 
eerdere studies ook op deze wijze toegepast (Poot et al. 2010, Lensink & Van 
Horssen 2010). 
 
Daarnaast worden binnen het model in de dichtheidsafhankelijke terugkoppeling  
(formule 7) waarden aangehouden voor: 
• maximale populatieomvang K; 
• reproductie R bij exponentiële groei voor berekening Fmax ;  
• exponent z als terugkoppelingsconstante. 

Deze parameters zijn gebruikt om het modelresultaat op de velddata te fitten van de 
gekozen populatie kleine mantelmeeuwen. 
 
Voor de maximale populatie omvang is het gemiddeld aantal kleine mantelmeeuwen 
in Nederland sinds 2001 aangehouden; zijnde 92.400 broedparen (Van Dijk et al. in 
serie). Voor andere soorten kunnen andere periodes relevant zijn. Bij soorten die nog 
in een fase van toename zitten zou een hypothetisch maximum moeten worden 
genomen. 
 
De maximale fecundity Fmax is afgeleid van de reproductie R (formule 7b) ten tijde van 
de exponentiele toename in de relevante populatie. De factor z is met trial and error 
bepaald met als doel een zo goed mogelijk fit te krijgen tussen de waargenomen en 
berekende populatieomvang. 
 
Stochasten 
In de werkelijkheid van de natuur in het veld wisselen omstandigheden van jaar tot 
jaar. Er is een wereld aan literatuur over de relatie tussen populatieparameters en 
variatie in omgevingsfactoren (review in Newton 1998). Deze variatie kan het model in 
worden gebracht door aan de verschillende parameters een stochast toe te voegen. 
Hierin zijn twee aspecten van belang: 

- variatie in omgevingsvariabelen (environmental stochasticity) die de 
populatieparameters kunnen beïnvloeden;  

- demografische variatie (demographic stochasticity) in reproductie en 
overlevingsparameters van individuen. Deze variatie is onafhankelijk 
van andere individuen en de omgeving.  

In deze studie zijn van parameterwaarden het gemiddelde en de spreiding gebruikt. 
De gemiddelde waarden gebaseerd op gegevens uit verschillende jaren en vaak ook 
verschillende gebieden. Hierdoor is spreiding in waarden die het gevolg is van 
verschillen in omstandigheden (jaren, gebieden) in het materaal opgenomen. De 
stochasticiteit die is doorgevoerd staat daarmee vooral model voor environmental 
stochasticity. De relatie tussen omgevingsvariabelen (voedsel, weer) en parameters 
als reproductie en overleving is voor kleine mantelmeeuw niet onderzocht. Er is 
derhalve geen poging gedaan dergelijke relaties concreet in het model op te nemen.  
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Voor alle relevante parameters is de spreiding rond de gemiddelde parameterwaarden 
gebruikt om de spreiding in uitkomsten (populatieschattingen) te berekenen. De 
procedure is als volgt (figuur 2.4): 

• in iedere run (van jaar 0 tot jaar x) wordt ieder jaar een set parameters 
gebruikt die random is getrokken uit het opgegeven bereik van de parameters 
en onafhankelijk is van de set parameters uit een eerder jaar; 

• het model wordt een aantal keren gedraaid, in dit geval 100 maal (= 100 
runs). 

Ook is aangenomen dat de verdeling van de meeste waarden rond het gemiddelde 
normaal verdeeld zijn. Voor de reproductie is een log-normale verdeling aangehouden 
(cf. Caswell 1989) en voor het aandeel floaters een uniforme (). Dit leidt tot het 
volgende overzicht van parameterwaarden (tabel 2.4). 
 
Tabel 2.4 Overzicht van parameterwaarden en de verdeling zoals gebruikt voor 

het trekken van een stochast. 
parameter waarde verdeling tbv stochasten 
reproductie R 1,38 (sd = 0,1) log-normaal 
overleving eerste jaar Sjuv 0,78 (sd = 0.01) normale verdeling 
overleving subadult Ssub 0,78 (sd = 0.01) normale verdeling  
overleving adult Sad 0,913 (sd = 0,012) normale verdeling 
% floaters 10% of 25% uniform 
 
Alle rekenexercities met het model zijn gebaseerd op jaar 0 = 1925. De aangehouden 
reproductie is representatief voor een toenemende populatie. Bij het bereiken van de 
carrying capacity wordt de fecunditeit via de dichtheidsafhankelijke terugkoppeling 
door het model teruggeschroefd. Deze waarde voor de fecunditeit die hoort bij een 
stabiele populatie op carrying capacity is een uitkomst van het model. 

 
Figure 2.4 Aspecten van modelleren van variatie in de tijd (modeling through time) 

en genereren van inzicht in betrouwbaarheid (modeling variability). 
 
In het rekenwerk met stochasten zijn twee aspecten van belang (figuur 2.4): 
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• berekening van de populatie ontwikkeling gedurende een gedefinieerde reeks 
van jaren; bijvoorbeeld van 1925 tot 2050; dit heet een run; deze is bedoeld 
variatie in de tijd in beeld te brengen; 

• worden meerdere runs achtereen gedaan dan kunnen uit de reeks van runs 
voor iedere tijdstap van een jaar gemiddelde en mediane waarde berekend, 
alsook percentieles en quartieles. Laatstgenoemde geven informatie over de 
spreiding rond gemiddelde of mediaan. Meerdere runs met eenzelfde model 
zijn bedoeld om grip te krijgen op betrouwbaarheid van de uitkomsten. 

 
In de toepassing van modellen in dit rapport wordt uitgegaan van een run met een  
tijdspanne van bijvoorbeeld 100 jaar; dan wordt voor ieder jaar in de run een nieuwe 
trekking uit parameters met hun stochasten gedaan. Vervolgens worden 100 runs 
gedraaid. Dit levert opgeteld 100 verschillende tijdreeksen op die worden gebruikt om 
de betrouwbaarheid van uitkomsten te duiden. 
 
 

 2.6 Een realistisch model? 

Op een aantal punten zijn keuzes gemaakt. Deze worden in het vervolg toegelicht en 
verantwoord. 
 
Reproductie 
De gevonden waarden voor reproductie lopen in de verschillende studies sterk uiteen 
(tabel 2.1). Een deel van de variatie hierin hangt samen met het stadium waarin de 
populatie verkeert. Een toename in de populatieomvang gaat gepaard met een hoge 
reproductie en een afname met een lage. Deze lage reproductie is enerzijds een 
gevolg van sterkere concurrentie tussen adulten om voedsel voor de jongen en 
anderzijds van een hogere mortaliteit onder jongen als gevolg van predatie door 
volwassen soortgenoten (oa. Camphuysen 2010). In verschillende studies wordt ook 
gewezen op de effecten van weersomstandigheden op de reproductie. Slecht weer 
leidt tot minder jongen dan goed weer (review in Glutz & Bauer 1982, zie ook 
Camphuysen 2010).  
 
Uit beschikbare kennis blijkt dat veranderende omstandigheden (concurrentie, weer, 
voedsel) vooral in de reproductie tot uitdrukking komen. Studies naar overleving 
komen, zeker voor adulten, alle op min of meer dezelfde waarden uit. De kleine 
mantelmeeuw is net als veel andere soorten zeevogels een langlevende soort met 
een relatief lage netto reproductie (Lebreton & Clobert 1991). Daarom is er voor 
gekozen om de dichtheidsafhankelijkheid die in het model ingebouwd is, via de 
reproductie te laten verlopen. Voorts is de reproductie (naast carrying capacity K en 
de dichtheidsafhankelijke constante (formule 7a)) als ‘knop’ gebruikt om het model te 
calibreren. Daarbij geldt als ‘randvoorwaarde’ dat de waarde voor de reproductie die 
uiteindelijk gehanteerd wordt, binnen de range van waarden ligt zoals die in het veld 
zijn gemeten; het moet dus een ‘reële’ waarde zijn. 
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Immigratie & emigratie 
Meeuwen kennen een hoge mate van broedplaatstrouw (Glutz & Bauer 1982). Dat wil 
zeggen dat een vogel die eenmaal heeft gebroed het volgende jaar vrijwel zonder 
uitzondering terugkeert op de eerdere nestplaats of de zeer directe omgeving 
daarvan. Verhuizingen van adulten naar andere kolonies zijn bijzonder schaars. 
Vogels die voor het eerst tot broeden komen doen dat bij voorkeur op of nabij de 
geboortegrond. Ook zij kennen een hoge mate van broedplaatstrouw, alleen iets 
minder dan adulten die al één of meer malen hebben gebroed. Oriënterende studies 
in Nederland op dit thema bevestigen het hiervoor beschreven beeld (Buijs et al. 
2010, Camphuysen 2010).  
 
Wanneer kolonies als gevolg van een externe factor geen veilige broedplaats meer 
zijn, kunnen op grote schaal verhuizingen optreden. In het verleden konden 
bestrijdingsacties aanleiding zijn voor een grootschalige verplaatsingen (Glutz & 
Bauer 1982), waarbij vogels zich konden aansluiten bij bestaande kolonies elders, dan 
wel nieuwe kolonies vestigen. In Nederland viel de komst van de vos in de Hollandse 
Duinen samen met het ontstaan van een nieuwe vestiging op de Maasvlakte (Bouman 
et al. 1991). De laatste nam vervolgens in korte tijd sterk in aantal toe (Meininger et al. 
2000). De voortgaande ingebruikname van de Maasvlakte door bedrijvigheid (hetgeen 
ten koste ging van broedplaatsen voor grote meeuwen) viel samen met het ontstaan 
van een groot aantal nieuwe vestigingen in de Zeeuwse Delta (Van Dijk et al. in serie). 
 
Floaters 
Omtrent het aandeel floaters in een populatie kleine mantelmeeuwen zijn geen 
gegevens beschikbaar. In de studie van Gyimesi & Lensink (2012) is een groot aantal 
gegevens over floaters in het algemeen op een rij gezet. De gegevens zijn verzameld 
rond twee thema’s:  

• het percentage floaters in een populatie;  
• factoren die bepalend kunnen zijn in de keuze tussen non-breeding- en 

breeding-adult. 
 
Uit deze studie komt naar voren dat gewicht een goede voorspeller is voor het 
aandeel floaters dat in een populatie aanwezig is. Voor de kleine mantelmeeuw zou 
dit aandeel dan rond de 40% kunnen liggen. Er is nog een groot aantal onbekenden 
die mogelijk van invloed zijn op het aandeel floaters in afhankelijkheid van lokale 
omstandigheden en het stadium waarin een populatie zich bevindt (groei, stabiel, 
afname). Wanneer in de modellering een percentage wordt aangehouden dat lager is 
dan het percentage dat op basis van gewicht aannemelijk is, wordt een keuze 
gemaakt die aan de veilige kant van het spectrum zit voor de bufferwerking van 
floaters op de omvang van de populatie broedende vogels. 
 
In deze studie worden rekenvoorbeelden getoond met een aandaal floaters van 0%, 
10% en 25%. Voor de calibratie van het model is de parameter reproductie (R) 
gebruikt en de parameter z (formule 7a). De waarden voor de reproductie die bij de 
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verschillende model-varianten behoren, liggen binnen de range zoals die in het veld in 
Nederland is gemeten (tabel 2.1, zie verder hoofdstuk 3).  
 
Wie worden slachtoffer en hoe wordt dit vertaald in het model? 
De discussie over effecten van windturbines op zee op een kustbroedvogel als de 
kleine mantelmeeuw is begonnen bij de waarneming dat kleine mantelmeeuwen 
tijdens het broedseizoen tot ver op zee foerageren. Deze adulte vogels kunnen 
slachtoffer worden van een aanvaring. Dit heeft gevolgen voor de jaarlijkse overleving 
van adulten want er is additionele sterfte. Wanneer de kuikens uit het ei zijn, zorgen 
beide oudervogels voor de aanvoer van voedsel voor de jongen (Glutz & Bauer 1985). 
Wanneer een van beide ouder wegvalt is het zeer aannemelijk dat er van de jongen 
niets of weinig terecht komt. De reproductieve output wordt derhalve ook minder. 
 
In het geval van kleine mantelmeeuwen als koloniebroeder op de Nederlandse kust, 
wordt in het model de adulte overleving aangepast, alsook de reproductieve output; 
beide naar rato van het aantal slachtoffers in vergelijking tot het totaal aantal adulte 
vogels. Bijvoorbeeld: 1% slachtoffers leidt tot een 1% lagere adulte overleving en een 
1% lagere reproductieve output.  
 
Het is in het licht van de voorgaande twee alinea’s van belang om te weten in welke 
leeftijdsklasse(n) of stadia slachtoffers vallen. Op basis hiervan kunnen de relevante 
parameters worden aangepast om het effect van slachtoffers zichtbaar te maken. Zo 
zijn er soorten die alleen in de winter onder de Nederlandse kust verschijnen en dan 
vooral onvolwassen vogels; of juiste volwassen vogels. Indien deze slachtoffer zouden 
worden van windturbines op zee, vraagt dit in het model om aanpassing van de 
overleving van uitsluitend de relevante stadia. De reproductieve output wordt bij 
slachtoffers in de winter niet beïnvloed. 
 
 

 2.7 Programmeren van een model 

De technieken die benut zijn voor het formuleren van een populatiemodel zijn 
ontleend aan twee veel geciteerde bronnen: Caswell (2001) en Morris & Doak (2002). 
De onderliggende wiskunde in het model (of delen daarvan) is beschikbaar in R (R 
Development Core Team 2012). Relevante delen zijn vanuit het publieke domein in 
huis gehaald en toepasbaar gemaakt voor de onderhavige studie; voor achtergronden 
van de notaties in R zij  verwezen naar Stubben & Milligan (2007) en Jones (2007).  
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 3 Het 0-model 

In dit hoofdstuk worden de verschillende stappen in de opzet, uitwerking en resultaten 
van het model langsgelopen. Ook worden voorbeelden gegeven van alternatieve 
oplossingen voor keuzes die op een aantal punten zijn gedaan.  
 
 

 3.1 Opzet 0-model  

0-model zonder floaters 
Voor het 0-model is het volgende uitgangspunt genomen: 
• het beschrijft de groei van de populatie kleine mantelmeeuwen in Nederland 

adequaat; 
• het gaat uit van vaste waarden voor overleving (cf. hoofdstuk 2); 
• dichtheidsafhankelijke terugkoppeling verloopt via de fecunditeit; 

Dit levert een set parameterwaarden op die de vastgestelde populatieontwikkeling 
goed beschrijft (hoofdstuk 2). Belangrijkste argument hierin is dat de aangehouden 
waarde voor de reproductie overeenkomt met waarden uit het veld zoals die ten tijde 
van de vastgestelde populatiegroei zijn gemeten (hoofdstuk 2). Dit levert de volgende 
visualisatie (figuur 3.1). 
 

 
Figuur 3.1 Verloop van het aantal vrouwtjes (= aantal broedparen) kleine 

mantelmeeuwen in Nederland volgens het 0-model zonder floaters 
(zwarte lijn); in groen het getelde aantal broedparen. 

 
De volgende parameterwaarden horen bij het 0-model zonder floaters (tabel 3.1). 
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Tabel 3.1 Parameterwaarden 0-model zonder floaters. 
            parameter waarde dimensie 
• reproductie R 1,38  juv/paar/jaar 
• jaarlijkse overleving eerste t/m vierde jaar (1-4Y) 0,78 per jaar 
• jaarlijkse overleving ouder dan vier jaar (>4Y) 0,913 per jaar 
• geslachtsverhouding 1:1 
• leeftijd volwassen 4 y 
• carrying capacity  92.400 broedende vr 
• dichtheidsafhankelijke factor z (formule 7a) 1,45 

 
0-model met floaters 
In de volgende stap zijn floaters aan het model toegevoegd. Hiervoor zijn de waarden 
0%, 10% en 25% aangehouden (figuur 3.1, 3.2). Dit levert voor ieder aandeel floaters 
een set parameterwaarden die de vastgestelde populatieontwikkeling onder 
broedvogels goed beschrijven. Hierbij zijn de reproductie R en de factor z opnieuw 
gefit om het populatieverloop met een gekozen aandeel floaters passend te krijgen. 
Des te hoger het aandeel floaters, des te hoger is de bijbehorende waarde voor de 
reproductie R (tabel 3.2) (en dus voor Fmax en Ft). 
 
Tabel 3.2 Reproductie R en  factor z  bij verschillende aandelen floaters. 
 reproductie R voor Fmax waarde reproductie R  bij  ! = 1,0 

•   0% floater 1,38 juv/paar/jaar met z = 1,45 0,47 juv/paar/jaar 

• 10% floater 1,52 juv/paar/jaar met z = 1,55 0,51 juv/paar/jaar 

• 25% floater 1,77 juv/paar/jaar met z = 1,50 0,61 juv/paar/jaar 

 
Deze drie waarden liggen alle nog binnen de range zoals die in het veld zijn gemeten 
ten tijde van groei (§ 2.4).  
 
Als gevolg van dichtheidsafhankelijke terugkoppeling (formule 7a) loopt de fecunditeit 
terug vanaf het moment dat de maximale populatieomvang in zicht komt (figuur 3.3). 
Het model genereert waarden voor fecunditeit Ft (voor drie varianten met floaters), en 
dus ook voor de bijbehorende waarde voor de reproductie R, in de fase van 
stabilisatie van de populatieontwikkeling (tabel 3.2).  
 
Calibratie 0-model 
Het 0-model zonder floaters alsook het 0-model met floaters beschrijven op een 
adequate wijze de populatieontwikkeling van kleine mantelmeeuwen in Nederland. De 
parameterwaarden zijn overwegend ontleend aan onderzoek in populaties op de 
Nederlandse kust en anders rond het Noordzee-bekken. Hiermee nemen we aan dat 
het model een goede weergave is van de werkelijkheid. 
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Figuur 3.2 Verloop van het aantal vrouwtjes (= aantal broedparen) kleine 

mantelmeeuwen in Nederland volgens het 0-model met 10% en 25%  
floaters; zwarte lijn = aantal broedende vrouwtjes; stippellijn = aantal 
broedende en niet-broedende vrouwtjes tezamen; groen = getelde 
aantal broedparen. 

 



31 

 
Figuur 3.3 Verloop van de fecundity (= aantal uitgevlogen jongen * overleving 

eerste jaar * 50% vrouwtjes) onder kleine mantelmeeuwen in Nederland 
volgens het 0-model met 0%, 10% en 25% floaters. 

 
Validatie 0-model zonder floaters 
In het Noordzeebekken en de aangrenzende delen van Het Kanaal is gezocht naar 
reeksen met aantalsopgaven van een of meer kolonies. Van een drietal gebieden zijn 
deze gevonden: één in Frankrijk en twee op de oostkust van Engeland. 
 
Bretagne (F) 
In Bretagne (Frankrijk) broeden zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw vooral op 
eilandjes uit de kust (Migot 1992, Yeatman-Barthelot & Jaret 1991). Het aantal kleine 
mantelmeeuwen is daar na de eerste vestiging in de jaren twintig toegenomen tot 600-
1.000 rond 1955, 3.500 rond 1965, 7.000 rond 1970 en 15.000 paren in 1979 (figuur 
3.4) (Glutz & Bauer 1982). Dit komt overeen met een gemiddelde jaarlijkse toename 
van 18% (! = 1,18). In Nederland is de soort tussen 1925 en 2000 met jaarlijks 
gemiddeld 12% (! = 1,12) toegenomen. De bijbehorende waarde voor de reproductie 
in Bretagne is 1,80 juveniel/ paar/jaar (vergelijk Nederland 1,38 juv/paar/jaar bij 0% 
floaters, tabel 3.2).  
 
Orfordness en Wash (GB) 
In Groot-Brittannië is het aantal kleine mantelmeeuwen net als in Nederland en 
Frankrijk sinds de jaren twintig sterk toegenomen (Mitchell et al. 2004). Van twee 
gebieden in Groot-Brittannië zijn reeksen gevonden. In Orfordness heeft zich in de 
jaren zestig op een afgesloten militair terrein een kolonie gevestigd. Deze nam toe tot  
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Figuur 3.4 Verloop van het aantal vrouwtjes (= aantal broedparen) kleine 

mantelmeeuwen in Bretagne (groen) in vergelijking tot het 0-model 
Nederland (stippellijn) en aangepast 0-model voor Bretagne (getrokken 
lijn). De bijbehorende waarden van K en z zijn achtereenvolgens 15.000 
en 0,9 (formule 7a). 

 
23.000 paar in 2000. Daarna is het aantal sterk afgenomen na het wegvallen van 
foerageermogelijkheden door sluiting van open varkensbedrijven en toegenomen 
predatie (mededeling National Trust, M. Piotrowski). Over de gehele periode is het 
aantal met gemiddelde 18% (! = 1,18) per jaar toegenomen. Voor 1986 ging het om 
jaarlijks 24% (! = 1,24); daarna om jaarlijks 12% (! = 1,12). In het model is de 
bijbehorende waarde voor de reproductie voor Orfordness 2,00 juvenielen/paar/jaar 
(vergelijk Nederland 1,38 juv/paar/jaar bij 0% floaters, tabel 3.2). 
 
Op een klein kunstmatig eiland in de Wash (aangelegd in 1975) heeft zich rond 1990 
een kolonie gevestigd. Deze nam tussen 1991 en 2000 toe van 100 naar 2.096 paar. 
Daarna begon een periode met sterke fluctuatie; vermoedelijk omdat het kleine eiland 
vol was (mededeling M. Collier). Deze snelle toename komt overeen met gemiddeld 
40% groei per jaar (! = 1,40). In het model is de bijbehorende reproductiewaarde voor 
de Wash 2,5 juv/paar/jaar (vergelijk Nederland 1,38 juv/paar/jaar). 
 
Uit de drie voorbeelden volgt dat de reproductie moet worden verhoogd om  de 
waargenomen populatietoename te kunnen verklaren, waarbij de waarde voor 
Bretagne niet aannemelijk is maar nog net zou kunnen en die voor Orfordness en the 
Wash onrealistisch hoog zijn. In de beschrijving van de ontwikkeling van de kolonie 
Wash is vermeld dat immigratie van vogels niet wordt uitgesloten gezien de snelle 
toename ((Mitchell et al. 2004). Ook bij andere Engelse kolonies met een snelle 
toename is aangegeven dat immigratie niet wordt uitgesloten (Glutz & Bauer 1982). 
De ontwikkeling van de kolonie Orfordness kent een periode met snelle groei (24%) 
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en een periode met tragere groei (12%). Ook hier is in de eerste periode immigratie 
niet uitgesloten. Immigratie is eigenlijk de enige factor die de snelle groei van de twee 
getoonde kolonies kan verklaren (cf. Glutz & Bauer 1982). In Engeland is vrijwel geen 
kolonie te vinden waar niet gedurende  korte of langere tijd meeuwen zijn bestreden 
(Mitchell et al. 2004); dergelijke acties hebben aantoonbaar tot verhuizingen geleid en 
zouden een oorzaak kunnen zijn van immigratie in beide Engelse kolonies. 
 

 
Figuur 3.5 Verloop van het aantal vrouwtjes (= broedparen) kleine mantel-

meeuwen in twee kolonies in Engeland (groen) in vergelijking tot het 0-
model Nederland (stippellijn) en aangepast 0-model voor de Engelse 
kolonie (getrokken lijn). De bijbehorende waarden van K en z zijn 
achtereenvolgens 2.500 en 1,5 (formule 7a) (links) en 3.500 en 1,0 
(rechts). 

 
De ontwikkeling van kleine mantelmeeuwen in Bretagne (figuur 3.4) kent grote 
gelijkenis met die in Nederland (figuur 3.3); alleen de jaarlijkse toename ligt hoger 
(18% versus 12%). Het verschil kan ook verklaard worden uit een verschil in 
overleving van juvenielen en subadulten. In het Nederlandse model is hiervoor de 
waarde 0,78 (voor vier opeenvolgende jaarklassen) aangehouden. Recente gegevens 
uit Nederland duiden erop dat deze parameter opgeteld voor vier jaar hoger kan 
liggen : 1y 0,57 en 2-4y 0,86-0,94 (1984-1996, Camphuysen 2010, zie ook § 2.3). Bij 
een overleving van 1y 0,57 en 2-4y 0,9 is na vier jaar nog 42% van de jongen in leven 
(die de adulte populatie instromen) tegen 37% bij vier achtereenvolgende jaren met 
een jaarlijkse overleving van 0,78. 
 
Uit de voorgaande alinea volgt dat kleine verschillen in afzonderlijke parameters 
kunnen leiden tot verschillen in de populatieontwikkeling. Omgekeerd: een bepaalde 
populatieontwikkeling kan tot stand komen onder verschillende combinaties van 
parameterwaarden. In het 0-model zonder floaters geldt voor Nederland een 
reproductie van 1,345 juv/p/jr en een overleving van eerste jaars en subadulte vogels 
van 0,78 (figuur 3.5); deze combinatie leidt tot een groei van 12% per jaar. Een hoger 
groei kan ontstaan door of een hogere reproductie en/of een hogere overleving in de 
eerste vier jaar. De jaarlijkse toename van 18% in Bretagne (figuur 3.4) kan een 
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gevolg zijn van een hogere reproductie, maar ook van een hogere overleving in de 
eerste vier jaren. De ontwikkeling van kolonies in Engeland (figuur 3.5) ligt buiten het 
bereik van uit het veld bekend waarden van reproductie en overleving van 1-4 y. De 
hoge jaarlijkse groei op de onderzochte locaties kan reëel genomen alleen het gevolg 
zijn van immigratie. Een vergelijkbaar betoog geldt voor reproductie en overleving van 
adulten. Ook hier kan een zekere populatieontwikkeling het gevolg zijn van 
verschillende combinaties van reproductie en overleving van adulten (figuur 3.6). 
Indien kolonies of groepen van kolonies in figuren als 3.5 buiten het bereik van 
gemeten waarden liggen, dan zijn immigratie of emigratie vrijwel zeker aan de orde. 
 

 
Figuur 3.6 Verband tussen de jaarlijkse reproductie en jaarlijkse overleving van 1-4 

jaar voor een jaarlijkse populatietoename van achtereenvolgens 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18 en 20% % (links) idem voor verband tussen jaarlijkse 
reproductie en overleving adulten Sad (rechts). Verschillende 
combinaties van reproductie R en overleving van onvolwassen of 
volwassen vogels leiden tot eenzelfde jaarlijkse toename. In linker 
figuur positie van de Nederlandse broedvogels ten tijde van 
exponentiele groei, alsook een schatting van de positie van kolonies in 
Bretagne (F) en enkele in Groot-Brittannië (UK). Horizontale lijn: 
reproductie R zoals gebruikt in 0-model voor NL, met verticale lijnen de 
twee uitersten van combinaties van overleving van 1 en 2-4 jaar zoals 
in het veld gemeten en teruggebracht tot x^4; 0,78^4 = 0,37, 0,83^4 = 
0,47. In rechter figuur de positie van de Nederlandse broedvogels ten 
tijde van exponentiele groei. 

 
Gevoeligheid van het 0-model 
De gevoeligheid van modelparameters kan op eenvoudige wijze worden geïllustreerd 
door de waarde van een parameter systematisch aan te passen en dan het nieuw 
berekende populatieverloop te vergelijken met de oorspronkelijke uitkomst van het 0-
model. Het model is gebaseerd op waarden voor de jaarlijkse overleving van adulten 
(Sa), subadulten (Ssub) en de reproductie (R). Door deze parameters een voor een aan 
te passen, waarbij de andere twee ongewijzigd blijven worden de effecten van 
verandering in een van de parameters inzichtelijk (= Change-One-at-a-Time- 
benadering). Een parameter is aangepast in een vaste range van -5%, -2.5%, -1%, 
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+1%, +2.5% en +5% van de waarde van het 0-model. Dit noemen we absolute 
gevoeligheid. 
 
Uit figuur 3.7 volgt dat de populatieomvang het meest gevoelig is voor veranderingen 
in de parameterwaarde voor de adulte overleving (Sa); in andere woorden: een 1% 
hogere of lagere adulte overleving heeft veel grotere gevolgen voor populatieomvang 
dan een 1% hogere of lagere reproductie. Veranderingen in z (formule 7a) hebben 
nauwelijks effect. 

 

 
Figuur 3.7 Verandering in het populatieverloop onder vrouwtjes kleine 

mantelmeeuw volgens het 0-model zonder floaters; in zwart het verloop 
volgens  het 0-model (mediane waarde), in groen met 1, 2,5 en 5% 
hogere waarden, in rood met 1, 2,5 en 5% lagere waarden. (Sa) = 
overleving van adulten, (Ssub) = overleving subadulten, (R) = 
reproductie. z = exponent in  formule (7a) dichtheidsafhankelijkheid. 
Parameterwaarden in tabel 3.1. 

 
In het voorgaande is de gevoeligheid van het model geïllustreerd aan de hand van 
een relatieve verandering die voor alle parameters identiek is (bijvoorbeeld 1%). De 
gevoeligheid kan ook inzichtelijk  worden gemaakt door de verdeling van mogelijke 
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waarden uit te drukken in de standaarddeviatie. Dan wordt de verdeling van mogelijke 
waarden voor alle parameters in feite gelijk geschakeld. Dan draait het beeld geheel 
om (figuur 3.8). De standaarddeviatie van adulte overleving bedraagt ruim 1% en van 
de reproductie ongeveer 10%; ofwel van de reproductie is deze veel groter dan van de 
overleving. Dit leidt ertoe dat de spreiding rond het gemiddelde van reproductie tot 
een grotere range aan mogelijke populatieontwikkelingen leidt dan de spreiding rond 
het gemiddelde van de overleving van adulten en subadulten (figuur 3.8). Dit wordt 
relatieve gevoeligheid genoemd. 
 

 
Figuur 3.8 Verandering in het populatieverloop onder vrouwtjes kleine 

mantelmeeuw volgens het 0-model zonder floaters. In bovenste twee 
figuren bij aanpassingen in achtereenvolgens R, Ssub en Sad.; in groen 
met 1x, 2x, 3x standaarddeviatie hogere waarden, in rood met 1x, 2x, 
3x standaarddeviatie lagere waarden. In figuur rechtsonder de meeste 
extreme uitkomsten van Sad, Ssub en R bij 3x standaarddeviatie. 
Parameterwaarden tabel 3.1. 
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In beschrijvingen van effecten gaat het vaak over de vraag: wat is erger: 10% van de  
nesten die als gevolg van een ingreep overstuur gaan of 10% van de adulten die het 
loodje leggen. Op basis van de exercitie met absolute gevoeligheid weten we dat de 
additionele sterfte onder adulten een veel grotere impact heeft dan een vergelijkbare 
additionele teloorgang onder nesten.  
 
 

 3.2 Het 0-model in meer detail 

In de voorgaande paragraaf is de basis van het 0-model gepresenteerd. In deze 
paragraaf gaan we in op veranderingen in aantallen en samenstelling van de populatie 
wanneer deze overgaat van een periode van groei naar een periode van stabilisatie. 
In het verlengde hiervan ook de veranderingen in karakteristieken van de populatie 
zoals die uit de bijbehorende matrix (formule 9) kunnen worden afgeleid. 
 

 
Figuur 3.9 Het 0-model zonder floaters: ontwikkeling van de populatie (aantal 

vrouwtjes) (links boven, cf. figuur 3.1), ontwikkeling van de groeisnelheid 
! (linksonder) en de ontwikkeling van floaters en slachtoffers (hier 0, 
rechtsboven, hier niet relevant) en de ontwikkeling in aantallen per 
stadium van de populatiestructuur (rechtsonder).  No effect = geen 
slachtoffers in model opgenomen. 
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0-model zonder floaters 
In het 0-model zonder floaters neemt de populatie toe tot aan de eeuwwisseling om 
daarna te stabiliseren (figuur 3.9). Naar de eeuwwisseling toe neemt volgens de 
modelberekeningen de groeisnelheid ! af van bijna 1,12 naar 1,0. Parallel hieraan 
treedt ook een wijziging in de populatiestructuur op: het aandeel volwassen vogels 
neemt toe ten koste van het aandeel eerstejaars en subadulte vogels.   
 
De elasticiteit is een relatieve maat voor de gevoeligheid van ! voor veranderingen in 
een van de elementen a in een matrix L (figuur 3.10). In de overgang van groei naar 
stabilisatie neemt de waarde van de elasticiteit e onder adulte vogels toe en onder 
subadulte vogels af. Ook de elasticiteit e van de fecundity neemt in dit traject af. In 
een stabiele populatie is de adulte overleving dus van grotere betekenis voor 
veranderingen in ! dan in een toenemende populatie. 

 
Figuur 3.10 Het 0-model zonder floaters: ontwikkeling van de elasticiteit e (links 

boven; lichtblauw Sad, groen Ssub, zwart F, donkerblauw Sfl) en de 
waarden van e voor afzonderlijke elementen uit de matrix aan begin en 
einde van de periode t = 1925 tot t = 2050 (onder). F = fecundity, Ssub = 
overleving subadulten (2-4 y), Sad = overleving broedende adulten, Sfl = 
overleving floaters (niet-broedende adulten). 
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In het voorgaande zijn van het 0-model resultaten gepresenteerd van ontwikkelingen 
van aantallen en kenmerken op basis van een enkele run met vaste 
parameterwaarden van het model. Het resultaat geeft een beeld van de gemiddelde 
waarde van uitkomsten. In werkelijkheid zullen er verschillen tussen individuen en 
omstandigheden zijn. Om dit binnen het model realiteitsgehalte te geven, zijn 
stochasten toegevoegd (§ 2.3). Iedere tijdstap krijgt dan 100 uitkomsten met een 
bepaalde verdeling rond het gemiddelde. Hieruit kunnen een gemiddelde, een 
mediaan en andere verdelingskenmerken worden afgeleid. 
 

 
 
Figuur 3.11 Het 0-model zonder floaters: ontwikkeling van de populatie (aantal 

broedende vrouwtjes) (boven, cf. figuur 3.1), de ontwikkeling van 
floaters (midden) en slachtoffers (onder) (hier 0 en dus niet relevant, 
midden). Links de gemiddelden met 25-75%-interval, rechts alle 
waarden van 100 runs. Zie bijlage 2 voor voorbeelden met floaters en 
slachtoffers. 
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De ontwikkeling van aantallen en groeisnelheid ! is met toevoeging van stochasten 
identiek aan die zonder deze toevoeging (vgl. figuur 3.1, 3.7 en 3.11). De spreiding 
rond het aantal gemodelleerde vogels is in het hele traject ongeveer gelijk. De 
spreiding in de groeisnelheid ! neemt op de overgang van groei en stabilisatie af 
(figuur 3.10, 3.11). Ook de elasticiteit e van de verschillende elementen a kent in de 
periode van populatietoename een grotere spreiding dan in de periode met 
gelijkblijvende aantallen (figuur 3.12). 
 

 
Figuur 3.12 Het 0-model zonder floaters: ontwikkeling van de waarden voor de 

groeisnelheid ! (boven) van de overleving van subadulten (midden) en 
de overleving van adulten (onder)  Links de gemiddelden met 25-75%-
interval, rechts alle waarden van 100 runs. Zie bijlage 2 voor 
voorbeelden met floaters en slachtoffers. 
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Figuur 3.13 Het 0-model zonder floaters: verdeling van de waarden voor de 

groeisnelheid ! (links) en de elasticiteit e van matrix elementen (rechts) 
op tijdstip t = 1925 (boven) en tijdstip t = 2050 (onder).  

 
Het 0-model met floaters 
Voor de details van modellen met floaters zij verwezen naar bijlage 1; hier beperken 
wij ons tot een vergelijking tussen modellen met verschillende aandelen floaters in de 
populatie. 
 
In het 0-model worden twee fasen onderscheiden; de fase met exponentiële groei en 
de fase met stabilisatie van aantallen. In eerstgenoemde fase is de waarde van de 
elasticiteit van de fecundity F en de overleving van onvolwassen vogels Ssub vrijwel 
onafhankelijk van het aandeel floaters dat in het model wordt aangenomen; de 
waarden bij 0% en 25% floaters verschillen nauwelijks van elkaar. De bijdrage in de 
elasticiteit van de overleving van floaters Sfl neemt toe met het aandeel floaters. Deze 
toename gaat ten koste van de bijdrage van de overleving van breeding adults Sad in 
de elasticiteit (figuur 3.14). 
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In de fase van stabilisatie van de populatie is het belang van de overleving van 
breeding adults groter, en het belang van overleving van onvolwassen vogels Ssub en 
fecundity F kleiner (figuur 3.12). Net als in de fase van exponentiele groei neemt de 
bijdrage van de overleving van floaters Sfl in de elasticiteit toe met het aandeel 
floaters. Ook in de fase van stabilisatie gaat dit ten koste van de bijdrage van de 
overleving van breeding adults Sad in de elasticiteit (figuur 3.12). 
 

Figuur 3.14 Waarden van de elasticiteit e in de fase van exponentiële groei (links, t 
= 1925) en stabilisatie (rechts, t = 2050) voor vier elementen uit het 
matrixmodel en drie verschillende aandelen floaters.  

 
0-model;  age-structured  en stage-structured 
In de formulering van het model zijn de verschillende jaarklassen met dezelfde 
parameterwaarden samengenomen; bij voorbeeld jaarklassen 1-4 zijn samen-
genomen tot klasse subadult.; idem voor adulten. In de formulering van de matrix 
wordt deze zo verkleind van 36 x 36 cellen naar 4x4 cellen (formule 9).  De matrix is 
zo omgebouwd van age-structured naar stage-structured (figuur 3.15). De vraag is 
dan of zo geen verlies van informatie optreedt die relevant kan zijn voor 
beschouwingen over nauwkeurigheid en onzekerheid. Hiertoe zijn beide opties 
doorgerekend voor het 0-model zonder floaters.  

 

  

0 0 0 Ft Ft Ft Ft Ft etc. 0
Ssub 0 0 0 0 0 0 0 etc. 0

0 Ssub 0 0 0 0 0 0 etc. 0
0 0 Ssub 0 0 0 0 0 etc. 0
0 0 0 Sad(b) 0 0 0 0 etc. 0
0 0 0 Sfl(1-b) Sad(b) 0 0 0 etc. 0
0 0 0 0 Sfl(1-b) Sad(b) 0 0 etc. 0
0 0 0 0 0 Sfl(1-b) Sad(b) 0 etc. 0
0 0 0 0 0 0 Sfl(1-b) Sad(b) etc. 0

etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. Sad(f)
0 0 0 0 0 0 0 0 Sfl(1-b) Sfl(1-f)   

 
Figuur 3.15 Een stage-structured matrix (3x3) voor een populatie kleine 

mantelmeeuwen met floaters (links) en idem age-structured (36x36) 
rechts). Ssub = 0,78, Sad = 0,78, Sfl = 0,78, Ft = 1,38 * 0,78 (zie verder 
tabel 3.1), b = broedvogels, fl = floaters. 

0 Ft 0
Ssub 0 0

0 Sad(b) Sad(f)
0 Sfl(1-b) Sfl(1-f)



43 

 

 
Figuur  3.16 Populatie verloop volgens het 0-model met 0% floaters, links volgens 

een stage-structured matrix (4x4) en rechts volgens een age-structured 
matrix (36x36), boven verloop met ligging van de 99, 95, 50, 5 en 1% 
percentielen, onder verloop van 100 runs; twee figuren bovenin zijn 
afgeleid uit de twee figuren onderin. Parameterwaarden tabel 3.1. 

 
De belangrijkste uitkomst van deze exercitie is dat een stage-structured matrix meer 
variatie oplevert dan een age-structured. Dit is niet zo verwonderlijk: in een stage-
structured matrix tellen bij random trekking van waarden voor parameters extremen 
zwaarder door; in de overleving 1-4 vier maal zo zwaar en in de overleving >4y 32 
maal zo zwaar. In een age-structured matrix wordt voor ieder jaar een nieuwe trekking 
uit de verdeling van waarden gedaan. De kans dat twee opeenvolgende trekkingen 
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een extreem kennen is kleiner, bij drie opeenvolgende trekkingen nog kleiner. In een 
stage-structured matrix geldt een extreme waarde voor de adulte overleving voor de 
32 jaren die in dit stadium zijn samengenomen. Dit wil zeggen dat een stage-
structured benadering als een worst-case benadering door het leven kan. 
 
Een tweede uitkomst van deze exercitie is dat zich kleine verschillen in de 
groeisnelheid ! voordoen. Een stage-structured matrix levert als groeisnelheid ! = 
1,114 en een age-structured matrix groeisnelheid ! = 1,1004. Dit is een verschil van 
1,2 %. In een age-structured matrix duurt het 36 tijdstappen (jaren) alvorens een 
verandering in de eerste tijdstap is doorgewerkt in het laatste element. In een stage-
structured matrix duurt dat voor dezelfde vogelpopulatie maar drie tijdstappen. Het 
verschil tussen beide uitkomsten vindt zijn oorzaak in het aantal tijdstappen waarin 
vogels overleven maar niet bijdragen in de reproductie; ofwel het aantal stappen 
waarin het onvolwassen stadium wordt opgedeeld. Om dicht bij de werkelijkheid te 
blijven zou in de toepassing van matrices voor populatiemodellering steevast 
uitgegaan moeten worden van een matrix waarin klassen die niet bijdragen aan de 
reproductie apart zijn opgenomen (juveniel en subadult). Klassen die in principe wel 
bijdragen aan de reproductie kunnen worden samengevoegd (adulten). 
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 4 Effecten van slachtoffers in beeld 

In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van effecten op de populatieomvang van 
slachtoffers als gevolg van aanvaringen met windturbines op zee. Daarbij hebben we 
voor de eenvoud (van het begrip) de volgende uitgangspunten voor een populatie 
genomen: 

• populatieomvang 92.400 broedparen 
• % floaters  0, 10, 25 %  
• populatieverloop  stabiel 
• slachtoffers 1, 5, 10, 15 % broedpopulatie 
• slachtoffers uitsluitend onder broedende adulten 

Voor de duidelijkheid; voor iedere populatie die aan onderzoek wordt onderworpen, 
dient op deze vijf onderwerpen een passende keuze te worden gemaakt. 
 
Op basis van verschillen tussen de scenario’s in % floaters en % slachtoffers laten we 
in dit hoofdstuk zien hoe effecten zichtbaar worden in parameters als populatie-
omvang, elasticiteit e en groeisnelheid !. Dit kan op een eenvoudige manier op basis 
van mediane waarden en op basis van mediane waarden met in achtneming van een 
aantal onzekerheden. De laatste aanpak leidt tot een voorstel hoe de ernst van 
effecten geduid moet worden in de zin van zekerheden (zo die in de ecologie 
bestaan). 
 
 

 4.1 Effecten 

Een eerste blik op de verschillende uitkomsten leert dat onder geen enkele scenario 
als hierboven is geformuleerd, het aantal broedparen van kleine mantelmeeuwen 
blijvend in aantal afneemt. In de scenario’s met een gering aantal slachtoffers (1%, 
5%) is er nauwelijks sprake van een afname (figuur 4.1, 4.2). Bij een groter aantal 
slachtoffers treedt na verloop van tijd een nieuw evenwicht op; en leeft de populatie op 
een lager niveau voort. Dat zich een nieuw evenwicht instelt is een gevolg van de 
dichtheidsafhankelijke terugkoppeling die in het model is opgenomen. Voorts leert een 
blik op de verschillende uitkomsten dat bij een groter aandeel floaters de effecten van 
een gelijkblijvend aantal slachtoffers kleiner zijn. Bij een groter aandeel floaters is de 
buffer van waaruit opengevallen plekken in de broedpopulatie worden opgevuld, 
groter. De klappen die daarmee kunnen worden opgevangen kunnen dus groter zijn, 
voordat dit leidt tot structurele negatieve effecten op de populatieomvang. 
 
 

 4.2 Bepaling ernst effecten met dichtheidsafhankelijkheid 

Waar het gaat om het beoordelen van effecten van additionele sterfte door 
bijvoorbeeld aanvaringen met windturbines zijn de Natura 2000 
instandhoudingsdoelen en de gemodelleerde populatieomvang na verrekening van 
additionele sterfte een belangrijke referentie. 
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Populatieomvang 
Veel van de Natura 2000 doelen zijn afgeleid van het gemiddelde over vijf voorgaande 
jaren. Of additionele sterfte leidt tot een negatief effect zal daarom ook bezien moeten 
worden over een periode van vijf opeenvolgende jaren.  
 
Keren we terug naar de gegevens van de kleine mantelmeeuw. Door Morris & Doak 
(2002) is een techniek ontwikkeld waarmee op basis van matrixmodellen de kans 
wordt berekend dat na x jaar een bepaald populatie niveau wordt onderschreden 
(quasi-extinction rate). Hiertoe worden uit de stochastisch geformuleerde matrices 
(100 in totaal) willekeurig tien matrices genomen. Deze worden vervolgens voor x 
tijdstappen doorgerekend en bij iedere tijdstap gevuld met stochastisch gekozen 
parameterwaarden.  Dit levert een bundel van tien kanslijnen (figuur 4.3). 
 

 
Figuur 4.1 Effecten scenario’s met floaters en slachtoffers in beeld; van links naar 

rechts floaters, 0%, 10%, 25% en boven naar beneden slachtoffers 1, 5, 
10, 15 % van broedpopulatie. Weergegeven is het aantal vrouwtjes (= 
paren) in de loop der jaren volgens de mediaan (50%) van de verdeling 
van 100 runs en de 25, 75% grenzen rond de mediaan. 
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Figuur 4.2 Effecten scenario’s met floaters en slachtoffers in beeld; van links naar 

rechts floaters, 0%, 10%, 25% en boven naar beneden slachtoffers 1, 5, 
10, 15 % van broedpopulatie. Weergegeven is het aantal floater-
vrouwtjes in de loop der jaren volgens de mediaan (50%, zwart) van de 
verdeling van 100 runs en de 25, 75% grenzen (groen, rood) rond de 
mediaan. 

 
De Nederlandse populatie kleine mantelmeeuwen omvat 90.000 broedparen waarbij 
de aantallen de afgelopen tien jaar rond dit aantal schommelden. We kunnen onszelf 
de vraag stellen hoe groot de kans is dat dit aantal in de komende decennia als 
gevolg van stochastisiteit in de parameterwaarden beneden het niveau van 80.000 
paren daalt. Na een jaar of twintig wordt deze kans groter dan 0, maar blijft tot in 
lengte van jaren zeer klein (figuur 4.3). Let wel, dit is de kans dat de populatie 
eenmalig onder genoemd niveau van 80.000 paren komt.  
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Figuur 4.3 Aantalsontwikkeling onder kleine mantelmeeuwen (90.000 paren, 10% 

floaters, 1% additionele sterfte); links: ontwikkeling van aantal 
broedende vrouwtjes (groen), aantal subaduten (zwart), aantal floaters 
(rood), aantal slachtoffers (blauw); rechts: kans dat populatieomvang 
eenmalig kleiner is dan 80.000 paren, zwart 92.400 paren geen 
additionele sterfte; rood 92.400 paren en 1% additionele sterfte. 

 
Nu laten we 1% additionele sterfte ontstaan. Dan neemt de kans op een (eenmalige) 
omvang kleiner dan 80.000 toe; rond de 25% na 20 jaar. Voor het beoordelen van 
effecten van windparken zijn we niet op zoek naar de kans dat een populatie eenmalig 
door een vooraf bepaalde grens zakt, maar structureel lager dan een bepaalde grens 
komt. Wij hebben gekozen voor een periode van vijf opeenvolgende jaren dat het 
aantal beneden een bepaalde waarde ligt. In geval van het voorbeeld van de kleine 
mantelmeeuwen is de kans op 80.000 broedparen of minder in vijf opeenvolgende 
jaren 0,097%. 
 
In het model voor kleine mantelmeeuwen is een dichtheidsafhankelijke terugkoppeling 
opgenomen. Dat wil zeggen, dat bij lager dichtheden in dit geval de reproductie hoger 
wordt, teneinde de maximale dichtheid (carrying capacity) weer te kunnen bereiken. In 
een situatie met van jaar op jaar slachtoffers betekent dit dat het aantal broedende 
vrouwtjes zich op een navenant lager niveau zal stabiliseren; zie bijvoorbeeld de 
populatieontwikkeling in figuur 4.3. Er is dus geen enkele kans op extinctie of quasi-
extinctie. Berekenen van een kans op quasi-extinctie  (bijvoorbeeld vijf jaar achtereen 
80.000 broedparen) is daarmee niet reëel (zie verder de discussie in Morris & Doak 
2002).   
 
Berekenen van de quasi-extinctie kan wel zin hebben in situaties waarin de geen 
sprake is van dichtheidsafhankelijkheid. Als voorbeeld weer de kleine mantel-
meeuwen. Stel het aantal slachtoffers onder de meeuwen is toe te wijzen aan een 
kleinere kolonie. Een klein aantal slachtoffers valt op nationaal niveau dan weg in de 
jaarlijkse variatie, en dichtheidsafhankelijke processen met terugkoppeling worden 
dan niet wezenlijk beïnvloed en dus niet wezenlijk anders. Voor deze kolonie is dan 
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sprake van het ontbreken van dichtheidsafhankelijke terugkoppeling. Dan heeft het zin 
om de quasi-extinctie te berekenen. 
 

 
 
Figuur 4.4 Schatting van de omvang van het aantal broedende vrouwtjes onder 

verschillende scenario’s (kleine mantelmeeuw, 92.400 paren, populatie 
stabiel); van links naar rechts 0,%, 10% en 25% floaters; van boven naar 
beneden 0%, 1%, 5%, 10% en 15% slachtoffers onder broedende 
vrouwtjes.  

 
In een model met dichtheidsafhankelijke terugkoppeling is het wel zinvol om  te kijken 
naar de verwachte populatieomvang. Uitkomsten, inclusief spreiding rond de mediaan, 
zijn weergegeven in figuur 4.4 Ook voor het aantal floaters kunnen dergelijke 
uitkomsten worden gegenereerd. Wanneer het aandeel slachtoffers groter wordt dan 
het aandeel floaters, zal de groep floaters na enige tijd zijn opgesoupeerd. 
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Figuur 4.5 Schatting van de omvang van het aantal floater vrouwtjes onder 

verschillende scenario’s (kleine mantelmeeuw, 92.400 paren, populatie 
stabiel); van links naar rechts 0,%, 10% en 25% floaters; van boven naar 
beneden 0%, 1%, 5%, 10% en 15% slachtoffers onder broedende 
vrouwtjes.  

 
 
Groeisnelheid !  
Een tweede manier om de ernst van effecten te duiden is de groeisnelheid !. Bij een 
populatieomvang onder kleine mantelmeeuwen van ongeveer 90.000 broedparen is 
de groeisnelheid ! 1,0; ofwel de omvang is stabiel. De vraag is dan of een additionele 
sterfte van bijvoorbeeld 1% leidt tot een lagere waarde van !. Door de dichtheids-
afhankelijke terugkoppeling in het model, treed na enkele decennia steevast een 
stabilisatie op, die afhankelijk van het aandeel slachtoffers hoger of lager ligt. Ofwel; 
onafhankelijk van het aantal slachtoffers, zal ! op termijn weer op 1.0 uitkomen (zie 
voor de waarden van ! onder verschillende scenario’s in bijlage 2). 
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Kans  
In het voorgaande is de nadruk gelegd op het bereiken een aan vooraf gedefinieerde 
ondergrens. Een ondergrens kan met een bepaalde kans worden onderschreden. De 
tegenhanger hiervan is de kans dat de ondergrens niet worden onderschreden. We 
hebben een poging gedaan om van alle berekeningen die in een run van het model 
worden gemaakt, om daar gebruik van te maken. Een voorbeeld is figuur 4.6. Hierin 
zijn voor een aantal scenario’s qua maximale populatieomvang K, aandeel floaters en 
percentage slachtoffers, alle modeluitkomsten van jaar 1 t/m 20 weergegeven (zijnde 
2.000 uitkomsten). Dan blijkt dat bij een populatie in evenwicht ( ! = 1,0) en 1% 
slachtoffers, de uitkomsten rond de evenwichtsomvang (K) blijven liggen. Pas bij een 
groter aandeel slachtoffers loopt de populatieomvang achteruit om op een lager 
niveau een nieuw evenwicht te bereiken. Op basis van de uitkomsten van 
opeenvolgende jaren valt ook te zien waar het zwaartepunt van de uitkomsten in jaar 
20 ligt. 
 

 
Figuur 4.6a  Uitkomst van iedere run met stochasten gedurende 20 jaar weergegeven 

als verandering ten opzichte van de initiële omvang van de 
broedpopulatie van achtereenvolgens 100, 1.000, 10.000 paren, voor 0, 
10 en 25% floaters en 1% additionele sterfte onder adult broedvogels. 
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Figuur 4.6b  Uitkomst van iedere run met stochasten gedurende 20 jaar weergegeven 

als verandering ten opzichte van de initiële omvang van de 
broedpopulatie van achtereenvolgens 100, 1.000, 10.000 paren, voor 0, 
10 en 25% floaters en 5% additionele sterfte onder adulte broedvogels. 

 
Een tweede manier is om alle uitkomsten te gebruiken en in de puntenwolk isolijnen 
weer te geven. Dan blijkt waar na verloop van jaren (in dit geval in de jaren 16 t/m 20) 
het zwaartepunt van de uitkomsten ligt. Bij 0% floaters en 1% slachtoffers ligt vanaf 15 
jaar na aanvang van de toegevoegde sterfte, het zwaartepunt van de populatie 
omvang rond 5% afname, bij 10% floaters rond 4% en bij 25% floaters rond 3% 
afname; en dit onafhankelijk van de grootte van de populatie bij aanvang (figuur 4.7).  
Een tweede uitkomst van deze exercitie is dat floaters een bufferend effect hebben; 
des te groter het aandeel floaters in de populatie, des te kleiner de berekende 
afnamen. Tot slot is duidelijk dat bij een groter aandeel slachtoffers het bufferend 
effect van floaters duidelijker wordt (figuur 4.7 onder). 
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Figuur 4.7  Uitkomst van iedere run met stochasten gedurende 20 jaar weergegeven 

als verandering ten opzichte van de initiële omvang van de 
broedpopulatie van achtereenvolgens 100, 1.000 en 10.000 paren, voor 
0, 10 en 25% floaters en 1% (boven) en 5% (onder) additionele sterfte 
onder adulte broedvogels. Cirkels staan voor 20, 40, 60, 80 % van de 
uitkomsten (n = 500). 
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 4.2 Bepaling ernst effecten zonder dichtheidsafhankelijkheid 

In een populatie zonder dichtheidsafhankelijke terugkoppeling zijn de effecten van een 
ingreep blijvend; een ingreep zal altijd leiden tot een blijvend lagere groeisnelheid !. 
Om dit te illustreren nemen we een populatie kleine mantelmeeuwen met een licht 
neergaande trend (tabel 4.1). Vervolgens laten we 1% slachtoffers vallen onder 
broedende adulten. 
 
Tabel 4.1 Parameterwaarden 0-model zonder floaters en zonder dichtheids-

afhankelijkheid. 
            parameter waarde dimensie 
• reproductie R 0,34  juv/paar/jaar 
• jaarlijkse overleving eerste t/m vierde jaar (1-4Y) 0,78 per jaar 
• jaarlijkse overleving ouder dan vier jaar (>4Y) 0,913 per jaar 
• geslachtsverhouding 1:1 
• leeftijd volwassen 4 y 
• omvang op t = 0  92.400 broedende vr 

 

 
Figuur 4.8 Populatieverloop volgens het 0-model met 0% floaters zonder 

dichtheidsafhankelijkheid, zwart = 0% additionele sterfte, rood = 1% 
additionele sterfte; verloop met ligging van de 99, 95, 50, 5 en 1% 
percentielen, Zie voor het verloop van 100 afzonderlijke runs bijlage 3.  

 
De voorbeeldpopulatie neemt in de loop der jaren gestaag af (figuur 4.8). Bij een 
additionele sterfte van 1% verloopt de afname onder het aantal broedende  vrouwtjes 
sneller. In deze populatie, zonder additionele sterfte, is de kans dat deze een omvang 
heeft van 80.000 broedende vrouwtjes (paren) na 16 jaar 1,0. Door toevoeging van 
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additionele sterfte wordt deze grenswaarde vijf tot zeven jaar eerder bereikt (figuur 
4.9).  

 
 
Figuur 4.9 De kans dat populatieomvang na verloop van jaren kleiner is dan 

80.000 paren, zwart populatieomvang op t = 0 = 92.400 paren en geen 
additionele sterfte; rood populatieomvang op t = 0 = 92.400 paren en 
1% additionele sterfte. 
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    5 Texel; een kolonie nabij een windpark 

Op Texel broeden op enkele locaties in de duinen tezamen ongeveer 14.000 paar 
kleine mantelmeeuwen. Sinds de eeuwwisseling is het aantal broedparen min of meer 
stabiel. De reproductie wisselt van jaar tot jaar, en ligt gemiddeld genomen op een 
niveau dat hoort bij een min of meer stabiele populatie (hoofdstuk 2, tabel 2.3).  
 

 
Figuur 5.1 Aantalsontwikkeling (aantal paren) van kleine mantelmeeuw op Texel; 

gegevens uit Camphuysen (2010). 
 
Vogels van de kolonie op Texel foerageren ten dele op zee, met name de mannetjes 
(Camphuysen 2011b). Daarbij komen deze vogels ook binnen het bereik van 
mogelijke windparken op zee. Een analyse van vliegpaden, aanvaringskansen, etc. 
leidt tot een schatting van het aantal te verwachten slachtoffers onder meeuwen van 
Texel (zie verder Dirksen et al. 2012).  
 
Onder adulte broedvogels, dus ook onder kleine mantelmeeuwen is steevast een deel 
dat niet deelneemt aan het broedproces; de zogenaamde floaters of non-breeding 
adults (Gyimesi & Lensink 2012). Op basis van het gewicht van kleine mantel-
meeuwen mag worden aangenomen dat in een broedpopulatie ongeveer 40% floaters 
aanwezig is (figuur 5.2). Wanneer grote zekerheid een vereiste is, is 20% floaters een 
zeer veilige schatting voor het aandeel floaters onder kleine mantelmeeuwen. 
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Figuur 5.2  Verband tussen gewicht en aandeel floaters in broedpopulaties 
zeevogels (uit Gyimesi & Lensink 2012). De bovenste lijn is de 
regressielijn (met vergelijking) die het verband het beste weergfft. De 
onderste lijn geeft de onderzijde van het verband. De pijl markeert de 
conservatieve schatting van 20% (= 26% arcsin-getransformeerd) voor 
het aandeel floaters in een broedpopulatie kleine mantelmeeuwen 
waarbij als gewicht 800 g voor deze soort (Glutz & Bauer 1982) is 
aangehouden. 
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 6 Slotbeschouwingen 

 6.1 Wat laat dit model zien? 

Dit model kent de volgende uitgangspunten: 
- het is gebaseerd op de essentiële biologische processen in een populatie; te 

weten reproductie en overleving (en zonodig immigratie en emigratie); 
- het is gevuld met parameterwaarden zoals deze in het veld zijn gemeten; 
- het kent overgangen tussen stadia die zijn afgeleid van de werkelijkheid; 
- een deel van de betrokken populatie wordt gevormd door floaters; deze kunnen 

opengevallen plekken in een broedpopulatie opvullen; 
- calibratie en validatie vinden plaats op basis van in het veld verzamelde datasets. 

 
Met het model wordt inzicht verkregen in de ontwikkeling van een populatie onder 
invloed van veranderingen in reproductie en/of overleving waarbij onderscheid kan 
worden gemaakt in de verschillende delen van de populatie (onvolwassen, volwassen 
broedvogel, volwassen niet-broedvogel (= floater)). Daarmee ligt ook de weg open om 
inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van delen van een populatie onder invloed van 
additionele sterfte, bijvoorbeeld als gevolg van aanvaringen met een windturbine. 
Vervolgens kan uit de resultaten van het model worden afgeleid hoe groot de kans is 
dat gegeven een aantal slachtoffers, de relevante populatie broedvogels of niet-
broedvogels afneemt en of daarbij vooraf bepaalde grenswaarden in populatieomvang 
worden overschreden. 
 
 

 6.2 Waar zitten de haken en ogen? 

Een model is altijd een abstractie van de werkelijkheid, waarbij de complexe 
werkelijkheid van het veld wordt terugbracht tot enkele essentiële vergelijkingen die de 
belangrijkste processen afdekken. De kwaliteit van de uitkomsten wordt in hoge mate 
bepaald door de kwaliteit van de invoer (parameterwaarden). 
 
In de toepassing van het ontwikkelde model is een hoofdrol weggelegd voor de 
parameters reproductie en overleving. Hoe deze parameters zijn te meten, levert een 
bibliotheek met publicaties op. Een tweede aspect is dat voor een bepaalde parameter 
in het veld verschillende waarden kunnen worden gevonden. Deze waarde is (mits 
juist gemeten) een afspiegeling van de omstandigheden waaronder de betrokken 
populatie leeft. Omstandigheden kunnen van plek tot plek en van jaar tot jaar 
wisselen. Modelleren van een populatie geschiedt bij voorkeur op basis van 
parameterwaarden die verzameld zijn in de betrokken populatie. Dergelijke gegevens 
zijn niet altijd beschikbaar. Dan geldt gezond verstand voor de keuze van parameter-
waarden en de eventuele aanpassing daarop. 
 
Exercities met het model hebben geleerd dat de populatieontwikkeling zeer gevoelig is 
voor veranderingen in de adult overleving Sad, minder voor veranderingen in de 
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overleving in het onvolwassen stadium Sjuv, Ssub en nog minder voor veranderingen in 
fecunditeit (F). Het is daarom van groot belang om bij het modelleren van lang 
levende soorten over goede overlevingscijfers te beschikken. Wanneer geen cijfers uit 
de populatie van studie beschikbaar zijn is het van belang na te gaan of de populatie 
van studie gelijkt op de populatie waaruit beschikbare cijfers afkomstig zijn en of er 
argumenten zijn om de cijfers aan te passen. Dit is dan het meest van belang voor de 
cijfers voor overleving S. In het verlengde hiervan is door ons de reproductie (R) 
gebruikt om het model te calibreren. Ofwel, met het knopje reproductie R is het model 
gecalibreerd op de in het veld vastgestelde populatieontwikkeling. 
 
De populatieontwikkeling wordt bepaald door een combinatie van reproductie en 
overleving, waarbij veranderingen in adulte overleving een relatief grote invloed 
hebben en vergelijkbare veranderingen in de reproductie een kleine. Reproductie is 
het gevolg van omstandigheden in de betrokken broedseizoenen in en rond het 
onderzoeksgebied. Overlevingscijfers, in het bijzonder van adulten, van langlevende 
soorten, kunnen alleen over een lange reeks van jaren worden verzameld. Hierin zijn 
dan ook effecten van een lange periode verpakt en vaak ook uit een groter gebied 
(zeker bij soorten met een gescheiden broed- en overwinteringsgebied). 
 
De exercities om het model te valideren hebben geleerd dat een in het veld 
waargenomen populatieontwikkeling een samenspel is van reproductie en overleving; 
het aandeel floaters en immigratie/emigratie. Dit samenspel kan er toe leiden dat 
populaties met eenzelfde groeisnelheid verschillende waarden voor de reproductie en 
overleving kennen, waarbij de combinatie van parameter waarden tot eenzelfde 
uitkomst leidt. Ofwel; er zijn verschillende oplossingen denkbaar voor de combinatie 
van S en F voor een bepaalde uitkomst van de groeisnelheid ! (figuur 3.5). Het 
aandeel floaters is vooral van belang als het gaat om de ‘compensatie’ voor 
additionele sterfte; des te groter dit aandeel des te meer een populatie kan hebben.  
 
 

 6.3 Geldigheid en bruikbaarheid van dit model 

Het ontwikkelde model is gebaseerd op de twee essentiële life-history parameters: 
reproductie en overleving. Deze zijn op een transparante en wetenschappelijk 
erkende wijze in een model vervat waarbij het model niet meer is dan een stelsel van 
rekenregels die volgens een vaststaand protocol worden benut (Caswell 1989, 2001) . 
De rekenregels zijn de weergave van de processen die in het veld in een populatie 
plaatsvinden: reproductie en sterfte en indien relevant ook immigratie en emigratie. 
 
Een vogelpopulatie is primair naar leeftijd gestructureerd, waarbij reproductie en 
overleving in de loop der jaren veranderen. Door de opzet van het model (een matrix) 
is het mogelijk om effecten op relevante leeftijdklassen of stadia te laten aangrijpen. 
Voorts biedt de matrix-formulering de mogelijkheid om na te gaan in welke klassen of 
stadia effecten vooral tot uitdrukking komen. 
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In de gereedschapskist van een matrix-model zijn ook een aantal rekenregels 
meegeleverd die eigenschappen van de matrix en dus van de populatie duiden: de 
groeisnelheid ! en de elasticiteit e. Deze maten vormen de grondslag voor duidingen 
van de ernst van eventuele effecten in relatie tot doelen. 
 
In het geformuleerde model zijn ook floaters opgenomen: non-breeding adults die vrije 
plaatsen in de broedpopulatie kunnen innemen. Deze groep vormt een buffer binnen 
een populatie die ‘klappen’ kan opvangen. In een aparte literatuurstudie is uitgezocht 
hoe wijd verbreid dit fenomeen is en welke mechanismen aan het ontstaan van 
floaters ten grondslag kunnen liggen. Iedere populatie vogels kent vermoedelijk meer 
of minder floaters, waarbij het gewicht een redelijk goede voorspeller is voor het 
aandeel floaters in een populatie (Gyimesi & Lensink 2012).  
 
Met het geformuleerde model kunnen effecten van een ingreep op de omvang van 
een populatie in beeld worden gebracht. Een ingreep is een activiteit die gevolgen 
heeft voor reproductie en/of overleving van een soort. Met andere woorden: als gevolg 
van de activiteit veranderen overleving en/of reproductie. Deze activiteit kan een 
windpark op zee zijn dat slachtoffers onder een of meer vogelsoorten genereert, maar 
ook een wijziging in visserijbeleid waardoor de voedselvoorraden voor ouders 
veranderen en daarmee de reproductieve output van een broedkolonie. 
 
 

 6.4 Hoe verder? 

De structuur en formulering van het model zijn zodanig opgezet dat het model als 
wiskundig gereedschap in principe geschikt is voor alle vogelsoorten. De 
bruikbaarheid voor een specifieke soort wordt in hoge mate bepaald door aard en 
kwaliteit van beschikbare informatie omtrent essentiële populatieparameters en 
populatieprocessen.  
 
Een vergelijkbaar model (maar minder ver ontwikkeld) is toegepast om cumulatieve 
effecten van een flink aantal windparken op populaties van een aantal soorten in 
beeld te brengen (Poot et al. 2011). Op het schaalniveau van een populatie is veelal 
voldoende informatie beschikbaar om de populatie in een model te vatten en de 
ordegrootte van effecten in beeld te brengen. Gebruik van het model op het 
schaalniveau van deelpopulaties, grote kolonies of kleine kolonies stelt hogere eisen 
aan de kwaliteit van de parameterwaarden dan op het niveau van een gehele 
populatie. De kans dat een afwijkende situatie aan snee is, wordt steeds groter 
naarmate naar een kleiner deel van de gehele populatie wordt gekeken. Daarmee 
wordt bij ‘detailstudies’ de noodzaak groter om gebiedspecifieke data te gebruiken.  
 
Het ontwikkelde model is getest op de populatie kleine mantelmeeuwen van 
Nederland. Deze in de vorige eeuw sterk toegenomen en sinds de eeuwwisseling min 
of meer stabiel (SOVON 2002, Boele et al. 2012). In het model is een dichtheids-
afhankelijke terugkoppeling opgenomen. Hierdoor stelt zich na verloop van tijd, ook bij 
grotere aantallen slachtoffers een nieuw evenwicht in. Ook bij een kleinere omvang 
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van de gemodelleerde populatie (bijvoorbeeld 1.000 of 100 paar) stelt zich na verloop 
van tijd een nieuw evenwicht in, zonder dat als gevolg van de stochasticiteit in 
parameters de kans op uitsterven toeneemt (figuur 4.6, 4.7). Uit de geraadpleegde 
literatuur blijkt dat kleine populaties een grotere uitsterfkans hebben als gevolg van 
stochasticiteit dan grote populaties (oa. Akçakaya et al. 1999, Morris & Doak 2002). 
Dit is een waarheid die opgaat voor kleine populaties die om een of andere reden 
onder druk staan waardoor de groeisnelheid ! kleiner is dan 1 en bijvoorbeeld 
dichtheidsafhankelijke terugkoppeling geen werkzame factor meer is. Dan kan 
uitsterven een gevolg zijn variatie in omgevingsfactoren (ic. stochasticiteit in relevante 
populatieparameters). 
 
Een vogelpopulatie is age-structured, waarbij een soort vanaf een bepaalde leeftijd 
(adult) tot reproductie overgaat en bijdraagt aan toekomstige generaties. Een age-
structured model levert voor een langlevende soort, zoals de kleine mantelmeeuw, 
een omvangrijke matirx op. Iedere tijdstap (jaar) levert een nieuwe regel. In principe 
kunnen dergelijke matrices worden vereenvoudigd tot een stage-structured matrix 
waarbij tijdstappen met dezelfde kenmerken kunnen worden samengevoegd. Enkele 
testen hebben geleerd dat een age-structured en een stage-structured model niet 
exact dezelfde uitkomsten opleveren. Verschillen zijn terug te voeren op het al dan 
niet samenvoegen van klassen die niet bijdragen in de reproductie (de juveniele en 
subadulte stadia). Daarom is een model dat alle subadulte stadia afzonderlijk 
zichtbaar houdt het meest reëel (cf. formule 10, hoofdstuk 2.3). Adulte stadia kunnen 
zonder verlies aan nauwkeurigheid worden samengevoegd. 
 
De afgelopen jaren hebben kleine mantelmeeuwen de discussie over effecten van 
wind op zee gedomineerd. Deze soort is talrijk langs onze kust en komt tot ver op zee 
voor. Ook in de verschillende testen en toetsen in de ontwikkeling van dit model is de 
kleine mantelmeeuw gebruikt. Qua gewicht is het een gemiddelde zeevogel. In 
overleving en reproductie is het ook een soort die tot het brede middenveld behoort. 
Binnen de Nederlandse context behoort de kleine mantelmeeuw tot de grotere soorten 
met een relatief hoge overleving. Voor deze soort is immigratie/emigratie geen factor 
van betekenis geweest. Voor deelpopulaties of andere soorten kan dit wel een factor 
van betekenis zijn in de vastgestelde populatieontwikkeling.  Een verdere ontwikkeling 
en toetsing van het model met een uitbreiding waarin immigratie en emigratie zijn 
opgenomen, zou goed kunnen op basis van Nederlands materiaal van grote stern 
(Poot et al. 2011). Mogelijk is er Engels materiaal te vinden van een goed 
gedocumenteerde ontwikkeling van een populatie kleine mantelmeeuwen waarin 
immigratie en emigratie een rol spelen. 
 
Onder sommige soorten kennen man en vrouw duidelijk verschillen; zo foerageren 
van kleine mantelmeeuwen op Texel mannetjes voor op zee en vrouwtjes vooral op 
land en de Waddenzee. In de beoordeling van effecten van windparken op zee zijn 
daarmee de mannen vooral onderwerp van discussie omdat zij slachtoffer zijn. Er is 
een basaal model beschikbaar gemaakt waarin beide sexen gescheiden zijn 
opgenomen. Dit kan verder worden uitgewerkt, bijvoorbeeld aan de hand van kleine 
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mantelmeeuwen op Texel. Daarbij kan ook de vraag aan de orde komen of een twee 
sexen-model iets toevoegt in vergelijking tot een simpel single-sex-model waarin 
alleen vrouwtjes zijn opgenomen. 
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Algemene legenda f iguren 

 
 
Bi jzonderheden 
elasticity plots met random kleuren
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Bij lage 1 0-Model  ui tkomsten van 1 run; het gemiddelde 
 
Achtereenvolgens 
0% floaters    1 run 
10% floaters  1 run 
25% floaters  1 run 
 
 
 
 
 



72 

 

 



73 



74 



75 



76 



77 



78 



79 



80 

 



81 

Bij lage 2 Model  0%,  10% en 25% f loaters;  ui tkomsten van 100 runs 
Achtereenvolgens standaardfiguren voor: 
1% victims 
5% victims 
10% victims 
15% victims 
20% victims 
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Bijlage 3 0-model, zonder dichtheidsafhankelijkheid 
 
Achtereenvolgens standaardfiguren voor:  
  1% victims 
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