Plantenresten in de magen
van noordse stormvogels:
graadmeter voor vervuiling
Afval in de zee is een bekend probleem.
Vanuit Wageningen Marine Research
wordt sinds 1982 onderzoek gedaan
naar het kleine drijvende materiaal in
en rond de Noordzee door middel van
onderzoek van maaginhouden van
noordse stormvogels (van Franeker,
2009). Dit dier pikt namelijk als
‘voedsel’ allerlei kleine voorwerpen,
waaronder plastic, van het zeeoppervlak
op en is daarmee een graadmeter voor

De noordse stormvogel (Fulmarus glacialis) is algemeen in het
Noord Atlantisch zeegebied. De soort foerageert op open zee en
eet dierlijke prooi, vooral vis, inktvis en kleine kreeftachtigen.
Maar ook materiaal dat ongeschikt is als voedsel, waaronder
plastic en plantenresten, wordt soms ingeslikt en blijft in de maag
achter, omdat de vogels geen braakballen maken. Bij 95% van de
onderzochte stormvogels is plastic in hun maag aanwezig. Het
plastic monitoring onderzoek wordt beschreven in publicaties
van van Franeker et al. (2002, 2011).
Dit artikel behandelt de aangetroffen plantenresten. We waren
benieuwd welke soorten er opgepikt worden en in wat voor
hoeveelheden. Ook is gekeken naar regionale verschillen, de
verdeling tussen wilde planten en ‘afval’ en de relatie met de
plastic vervuiling.

de vervuiling. In dit artikel wordt ingegaan op een klein onderdeel van het
onderzoek: de botanische component.
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Foto 1. Dennentype (Pinus type). SKA-2007-007
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Methode en resultaten
Er zijn gegevens van 2002 tot en met 2013 verwerkt. Onder de
3924 onderzochte stormvogels uit het Noordzeegebied en de
Faeröer, hadden 2132 dieren plantaardige resten in de maag, doch
vaak fragmentarisch en onherkenbaar. De inhoud van 1146 magen
leek mogelijkheden tot determinatie van plantenresten te geven.
Deze zijn onderzocht onder een binoculaire microscoop. Er is
een grote diversiteit aan plantendelen aangetroffen: houtsplinters,
schors, takjes, blaadjes, stengels, vezels, naalden, zaden, vruchten,
schillen, knoppen en mos. Het materiaal is gesplitst in wilde
planten en ‘afval’. Wilde planten zijn afkomstig van de kusten
van het Noordzeegebied (kliffen, rotsen, dijken, stranden, duinen,
Foto 2. Veldzuring (Rumex acetosa). FAE-2003-191

Fig. 1. Verhouding van wilde planten en
plantaardig afval in het Noordzeegebied
(figuur Jan Andries van Franeker).
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regio
Faeröer
Schotse eilanden
Oost Engeland
Kanaal gebied
ZO Noordzee
Skagerrak
Totaal

350
45
59
49
544
99
1146

237
33
27
28
313
65
703

33
7
25
17
225
24
331

1436
182
84
82
1059
179
3022

Tabel 1. Onderzochte
regio’s Noordzeegebied
met resultaten van het
onderzoek in de
periode 2002-2013.
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Foto 3. Graan (Cerealia). NET-2004-048

kwelders) en rivieren (oever- en waterplanten). ‘Afval’ komt van
activiteiten van de mens: gekweekte planten uit scheepsafval
(kombuis, fecaliën), rioleringen, afval door de mens gestort/
weggegooid/ uitgespuugd op stranden, uitwerpselen van dieren
(zoals honden en paarden). Het materiaal kan direct of indirect
(via rivieren) in de zee terecht zijn gekomen.
Niet alle resten waren te identificeren. Bij 902 vogels konden
plantenresten tot op taxon niveau gedetermineerd worden. Onder
taxon verstaan we hier determinaties tot op soort, geslacht, type
of familie. Van deze vogels hadden er 571 alleen wilde planten in
hun maag, 199 alleen ‘afval planten’ en 132 de resten van beide
categorieën (tabel 1). Er zijn 190 verschillende taxa geïdentificeerd,
waarvan 144 wilde plant taxa. De meeste hiervan zijn kruidachtige
planten van ruderale terreinen, bermen en akkers; daarnaast is er
een grote groep uit marien milieu (zeewieren) en zilte terreinen.
Er zijn echter ook planten van zoet water, natte oeverzones en
moeras, heide e.d. Van bomen en struiken zijn 21 taxa gevonden.
Binnen de categorie ‘afval’ zijn de resten van 46 taxa gevonden.
De magen waarin plantenmateriaal werd gevonden bevatten
meestal 1 of enkele resten. Uitschieters gingen tot enkele honderden resten: bij de wilde planten zijn in Skagerrak in een maag
306 zaden van het dennentype (Pinus type, foto 1) aangetroffen.
Twee Duitse monsters bevatten respectievelijk 70 zaden van
schorrenzoutgras (Triglochin maritima) en 140 vruchtlichamen
van op grassen parasiterende schimmels (cf Claviceps sp). Een
maag van een vogel van de Orkney-eilanden bevatte 50 takjes met
Foto 4. Paprikatype (Capsicum annuum). NET-2002-015
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blad van struikheide (Calluna vulgaris) en bij de Faeröer vonden
we grotere aantallen vruchten/vruchtkleppen van veldzuring
(Rumex acetosa, foto 2). Stukjes bruinwier (Fucus sp., Ascophyllum nodosum) werden in wat grotere aantallen in bijna alle regio’s
aangetroffen.
Grotere hoeveelheden ‘afval’ vonden we in een Nederlands monster met 200 zaadwanden van graan (Cerealia, foto 3), 48 zaden
van meloen (Cucumis melo) en 25 zaden en vellen van het paprikatype (Capsicum annuum, foto 4). In een Belgisch monster bevonden
zich 30 zaden van maïs (Zea mays, foto 5).

afval dat van plastic zwerfvuil, dat van hogere niveaus in de zuidelijke Noordzee afneemt naar meer noordelijke gebieden, weg
van drukbevolkte en zwaar geïndustrialiseerde gebieden (van
Franeker et al., 2011). Daarmee ondersteunen deze resultaten die
van de monitoring van zwerfvuil. Verdere uitwerking kan inzicht
opleveren in de diversiteit en verspreiding van plantentaxa over
het mariene milieu.
Waarom de noordse stormvogel als reflex alles van het zeeoppervlak oppikt, waaronder zaden en plastics, blijft voorlopig
een raadsel.

Regelmatig voorkomend ‘afval’ in het Noordzeegebied (in meer
dan 30 vogels) zijn bladresten van het ui/preitype (Allium type),
zaden en vellen van paprika/peper (Capsicum annuum), meloenzaden (Cucumis melo) en tomatenzaden en -vellen (Solanum lycopersicum). In kleine aantallen (6 tot 30 vogels) zijn aangetroffen:
blad van het kooltype (Brassica type), graanzemelen (Poaceae –
Cerealia), tarwekorrels (Triticum sp.), sesamzaad (Sesamum indicum), druivenpitten (Vitis vinifera) en maiskorrels (Zea mays). De
overige soorten ‘afval’ komen weinig voor (1 tot 6 vogels).
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Vergelijking van de verschillende regio’s
In tabel 1 en figuur 1 staan de regionale verhoudingen afval/wilde
planten in de magen weergegeven in relatie tot het totaal aantal
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(<20% van de vogels), met daarin slechts heel weinig vogels met
afvalresten. Op alle andere meer zuidelijke locaties, weg van de
broedgebieden, zijn meer plantenresten aangetroffen. Tussen
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en tot 18% botanisch afval. In de zuidelijke helft van de Noordzee
is het afvalniveau het hoogst, en het is lager in het noordelijke
Skagerrakgebied. In grote lijnen volgt dit patroon in plantaardig

Foto 5. Maïs (Zea mays). BEL-2007-006
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Summary
Plant remains in the stomachs of northern fulmars:
a measure for pollution
The northern fulmars pick up everything that floats on the water surface,
including plastics, and therefore the stomach contents are a measure
for the pollution of the sea. As a small part of a pollution research in the
North Sea the plant remains in the stomachs are analysed. They are
divided in plants from natural vegetations (wild plants) and plants originating of several human activities (‘garbage’). The combined regional
results support those of the monitoring of litter.
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