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Summary
Common Guillemots are an indicator species in the North Sea; oil-rates of
stranded birds on beaches are thought to reflect levels of chronic oil pollution in
nearby waters. A gradual decline in oil-rates was found since the mid-1970s,
but rather high levels were reported in the most recent winter. It is concluded
that illegal offshore spills must have been responsible for the finds.
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Vlaamse vogelstrandingen online
Een van de langstlopende onderzoeken in België betreft de tellingen
van aangespoelde zeevogels langs de kust. De eerste tellingen
werden uitgevoerd in 1961. Tot 1991 vielen de tellingen samen met
de internationale Beached Bird Surveys in februari. Sinds de winter
1991/92 is het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
verantwoordelijk voor de tellingen en wordt de hele Belgische kust
tijdens de winterperiode maandelijks onderzocht. De telgegevens zijn
sinds raadpleegbaar op http://www.vliz.be/vogelslachtoffers/. Hier
kun je zien hoeveel vogels van elke soort er zijn gevonden en welk
percentage daarvan met olie besmeurd was. Je kunt er zelf grafieken
en tabellen samenstellen. Ook is er heel wat literatuur over dit
onderwerp vrij downloadbaar. Je vindt er onder andere het pas
verschenen INBO-rapport over de winter 2007/2008.
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