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2.8.3. Afval in de maag van Noordse stormvogels 
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 Inleiding 

OSPAR heeft als doelstelling om de hoeveelheid marien zwerfvuil significant te reduceren tot hoeveelheden die 

niet langer schadelijk zijn voor het ecosysteem. De hoeveelheid plastic die door mariene organismen,zoals 

Noordse stormvogels (Fulmarus glacialis) wordt ingeslikt, wordt door OSPAR gebruikt als een graadmeter voor 

de hoeveelheid plastic die op zee drijft (OSPAR 2017). 

  

Deze indicator is gebaseerd op de voormalige OSPAR Ecological Quality Objective (EcoQO). De doelstelling voor 

een goede milieutoestand, overgenomen in de Belgische milieudoelen, is dat de magen van minder dan 10% van 

de gevonden vogels meer dan 0,1 g plastic mag bevatten. Het verzamelen van de kadavers gebeurt op het niveau 

van de verschillende lidstaten, waarbij zowel aangespoelde als geschoten kadavers van Noordse stormvogels 

worden verzameld. (In sommige landen of gebieden worden Noordse stormvogels doodgeschoten voor 

consumptie, dit gebeurt nooit voor het doel van wetenschappelijk onderzoek.) De dissectie van de kadavers die 

in België zijn gevonden, gebeurt tijdens internationale workshops. De analyse van hun maaginhoud gebeurt door 

Imares, Nederland. 

 Achtergrond 

Noordse stormvogels zijn abundant en komen voor in alle OSPAR-regio’s, ook in België. Ze leven van allerlei kleine 

organismen die ze oppikken van het wateroppervlak. Door deze levenswijze consumeren ze veel plastic partikels 

die op het water drijven. Tegenwoordig heeft quasi elke individu plastic in zijn maag. 

 Geografisch gebied 

De onderzochte vogels zijn gevonden langs de kusten van het gehele Noordzeegebied, het Kanaal en het 

Kattegat. Voor de analyse werden de gegevens geclusterd in 5 geografische regio’s (Figuur 2.68). De Belgische 

gegevens maken deel uit van de zuidoostelijke Noordzee. 

In alle onderzochte OSPAR-regio’s, dus ook in de zuidoostelijke Noordzee waartoe België behoort, is het 

percentage Noordse stormvogels met meer dan 0,1 g plastic in hun maag gelijk aan of hoger dan 50%, en is 

dat percentage tenminste sinds 2004 stabiel. De goede milieutoestand is daarmee nog lang niet in zicht. In 

België worden te weinig vogels gevonden voor een gedegen landelijke analyse, maar ook hier bevatte 52% 

van de onderzochte magen meer dan 0,1 g plastic. 
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Figuur 2.68. Onderverdeling van de gegevens in 5 regio’s 
(overgenomen van OSPAR 2017). Voor elke regio wordt het 
gemiddelde percentage getoond van de Noordse stormvogels met 
meer dan 0,1 g plastics in de maag voor de periode 2010-2014. 

 

 Methodologie 

De Belgische kadavers van Noordse stormvogels werden verzameld tijdens de maandelijkse winter-surveys die 

worden georganiseerd om de oliebevuiling bij zeevogels vast te stellen (Stienen et al., 2017). Complete kadavers 

werden ingevroren om later tijdens jaarlijkse workshops te worden gedissecteerd volgens een vast protocol (zie 

van Franeker et al., 2011). De magen werden verzameld en diepgevroren, en in een later stadium werd de inhoud 

gespoeld over een zeef met een maaswijdte van 1 mm. Voor elke maaginhoud werden de aanwezige plastics 

gedroogd en gewogen, en gecategoriseerd als industriële granulaten of gebruikersplastic. Ook het aantal plastic 

items werd genoteerd (zie van Franeker et al., 2011 voor verdere details). Voorlopig werden de magen tot en 

met 2015 geanalyseerd en voor België betreft het 240 magen van vogels die werden gevonden in de periode 

2002-2013.    

 Resultaten en trend 

Figuur 2.69 toont per regio de trend van het percentage van de vogels dat meer dan 0,1 g plastics bevatte. In 

elke regio is de trend redelijk stabiel en ligt het percentage ver boven de norm voor een goede milieutoestand. 

De hoogste percentages (gemiddeld 68-69%) werden gevonden rond het Kanaal en langs de oostkust van het 

Verenigd Koninkrijk. In de zuidoostelijke Noordzee bevatte gemiddeld 58% van de vogels die in de periode 2010-

2014 werden gevonden meer dan 0,1 g plastics.  
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Figuur 2.69. Trend in het percentage vogels (vijfjarig gemiddelde) met meer dan 0,1 g plastic in hun maag, uitgesplitst 
per regio (overgenomen van OSPAR 2017).  

In totaal werden 240 magen onderzocht van Noordse stormvogels die in de periode 2002-2013 langs de Belgische 

kust werden gevonden. Daarvan bevatte 95% één of meerdere stukken plastics. Gemiddeld bevatte een maag 

41,1 stukken plastic en werd zelfs een vogel gevonden waarin 1603 plastic fragmenten werden gevonden. Er 

werd overwegend (gemiddeld 89,7%) gebruikersplastics gevonden. Een ‘Belgische’ maag bevatte gemiddeld 0,28 

g plastic en 52% van de magen bevatte meer dan 0,1 g plastic. Dat percentage komt dicht in de buurt van het 

gemiddelde voor de zuidoostelijke Noordzee en ligt ver boven het gewenste percentage. Gemiddeld werden 

maar 21,8 (range 1 – 97) vogels per jaar gevonden langs de Belgische kust waardoor een trendanalyse of een 

verdere vergelijking van de Belgische gegevens met de gegevens van de afzonderlijke regio’s niet mogelijk is. 

 

 Conclusies  

In alle regio’s is het percentage Noordse stormvogels met meer dan 0,1 g plastics in hun maag redelijk stabiel 

gebleven. In de zuidoostelijke Noordzee schommelde het percentage al sinds  2000 net onder de 60%. De goede 

milieutoestand wordt nog lang niet bereikt en verdere opvolging blijft raadzaam. Van alle vogels die tot nu toe 

in België werden gevonden bevatte gemiddeld 52% meer dan 0,1 g plastics. Die waren grotendeels (97 van de 

240 vogels) afkomstig uit 2004 toen er massaal veel Noordse stormvogels zijn aangespoeld langs de kusten van 

Noord-Frankrijk, België en Zuid-Nederland. In 8 onderzoeksjaren werden er minder dan 25 kadavers gevonden 

langs de Belgische kust, wat een trendanalyse op niveau van België op korte termijn onmogelijk maakt. Op 

langere termijn kan ervoor gekozen worden om gegevens van meerdere jaren te clusteren of om, zoals nu het 

geval is, de  analyse op regionaal niveau uit te voeren. 
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De inname van plastic wordt gezien als een potentiele bedreiging voor deze soort. Plastics veroorzaken 

waarschijnlijk niet zozeer directe sterfte, maar dragen bij tot sub-lethale effecten zoals een afname in de conditie 

en gezondheid van de vogels, en kunnen op termijn een negatief effect hebben op de populatiegrootte. 

 Kwaliteitsaspecten  

De monitoring en verwerking van de gegevens gebeuren volgens OSPAR richtlijnen. 

 Data  

Data en metadata zijn ter beschikking op het BMDC (www.bmdc.be). 
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