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Inwendig onderzoek aan

zeevogels.

Dissection of seabirds

Inwendig onderzoek aan zeevogels die dood worden gevonden is een

onmisbaar onderdeel van het bestuderen van zeevogelsterfte. Het

verschaft informatie over geslaahtsverdeling en leeftijdsopbouw

van de slachtoffers en kan enig inzicht geven in de processen

die bij sterfte een rol spelen. Dit artikel bespreekt- methoden

en resultaten van sectie op zeevogels uit de winter 1982/83.

Dissection of dead seabirds is an essential aspect of study
of seabirdmortality. It supplies information on age- and sex-

composition of the victims, and may give some indications on

processes involved in mortality. This paper discusses methods

and results of dissection of seabirds beached in the Netherlands

in the winter 1982/83.
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1. Inleiding

Omvangrijk telwerk langs onze Kust verscnaft belangrijke informa-

tie over fluctuaties in sterfte onder verschillende zeevogelsoorten.

Binnen het kader van de tellingen is aanvullend onderzoek noodzake-

lijk om inzicht te verwerven in de effecten van sterfte en in de

achtergronden ervan. Naast tellingen in broedgebieden en zo mogelijk
de bepaling van de herkomst van slachtoffers (via ringonderzoek en

studie van geografische variatie) zijn secties op dode vogels een

voorbeeld van een dergelijke aanvulling. Alleen een goede documen-

tatie van de rampen die gaande zijn kan helpen bij een poging het

tij te keren.

Dit artikel behandelt het aspect van inwendig onderzoek aan zee-

vogelslachtoffers. Een eerste belangrijke doelstelling van inwendig
onderzoek is het bepalen van geslachtsverhouding en leeftijdsopbouw
in groepen slachtoffers; beide aspecten zijn immers van groot belang
voor de effecten die de sterfte zal hebben. Een tweede doelstelling
is het bepalen van de factoren die een rol spelen bij de sterfte.

In het onderstaande zal blijken dat aan de eerste doelstelling rede-
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Deze rapportage over inwendig onderzoek draagt duidelijk de spo-

ren van een "eerste begin"; het pretendeert ook niet meer te zijn
dan dat. Vele problemen in methodes en interpretaties komen naar

voren. Gepoogd is slechts om een bepaald rapportage-model op te

zetten. Hopelijk zijn de problemen die daarbij rezen juist een sti-

mulans voor verbetering.

2. Materiaal en methodes

2.1 Algemeen

Doordat niet al het voor dit project verzamelde materiaal geschikt
was voor (volledig) inwendig onderzoek, kunnen de gebruikte aantal-

len verschillen van die elders in dit thema-nummer [af. Campnuysen,
Pagina 100). In tabel 1. staan de aantallen vogels die voor inwen-

dig onderzoek werden gebruikt. De categoriën asiel ongewassen en

asiel gewassen zijn beide afkomstig van Vogelopvangcentrum "De Horst"

soort

species

totaal strand asiel (2) asiel (2)

total (1) ongewassen gewassen

Gavia stellata

Podiceps cristatus

Fulmarus glacialis
Rissa tridactyla
Alle alle
Alca torda

Uria aalge
Fratercula arctica

3 2 1

4 3 1

31 30 1

33 32 1

4 4-

83 50 18 15

213 78 81 54

3 2 1

in Bergen. Voor de diverse bewerkingen van het materiaal in dit ar-

tikel zijn de categoriën strand en asiel ongewassen samengevoegd
omdat er vanuit wordt gegaan dat de laatste groep dood in het asiel

i s gebracht of daar zeer kort heeft geleefd, zodat ze niet of wei-

nrg verschillen van op zee of strand gestorven vogels. De van olie

gereinigde vogels ('gewassen') hebben langere tijd in het asiel

lijk voldaan kan worden, maar dat de tweede nauwelijks realiseer-

baar is. Oorzaken daarvan zijn de schier eindeloze rij vervuilings-

typen die aan de sterfte kunnen bijdragen èn net ontbreken van ken-

nis en vooral middelen om een gedegen onderzoek op poten te kunnen

zetten. Het inwendig onderzoek naar sterfte-factoren in de winter

1982/83 beperkt zich noodgedwongen tot net beoordelen van de con-

ditie van de vogels en van de toestand waarin de inwendige orga-

nen verkeren. In directe zin zegt dat niets over doodsoorzaken,

maar het kan wel een belangrijke signaalfunctie hebben ten aanzien

van bepaalde typen milieufactoren en de gevoeligheid van diverse

zeevogelsoorten daarvoor. Zo signaleerde onderzoek aan de Noordse

Stormvogel Fulmarus glacialis het probleem van het eten van plas-

tic door zeevogels {Van Franeker 1983, 1984). Als uit inwendig

onderzoek steeds dezelfde patronen naar voren komen, of juist een

verandering daarin, kan dat wijzen op bepaalde factoren. Daarmee

krijgt men een instrument in handen om gerichter onderzoek te pro-

pageren [of. Van Franeker 1984).

tabel 1. Aantallen vogels die inwendig werden onderzocht.

table 1. Number of seabirds dissected from beach (1), from

rehabilitation-centre with plumage cleaned (3) and

not cleaned (2).
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doorgebracht, zij komen slechts ter sprake in een beschouwing over

asiel-effecten (§ 4.3). De splitsing gewassen/ongewassen vond ove-

rigens pas achteraf plaats. Daardoor is het waarschijnlijk dat een

aantal vogels zonder olie op de veren ten onrechte beoordeeld is

als 'gewassen', terwijl ze eigenlijk thuishoren in de categorie

'ongewassen'. Uit oliebevuilingspercentages van op het strand ge-

vonden vogels kan men schatten dat deze fout maximaal 9 (=16.6 %)

van de 54 gewassen Zeekoeien en 3 (=20%) van de 15 gewassen Alken

is. In het bestudeerde materiaal is deze fout helaas niet te ver-

mijden.

Omdat niet bij iedere vogel alle bepalingen mogelijk waren, ver-

schillen per onderwerp de aantallen gebruikte vogels. Gekozen is

voor een opzet waarbij telkens het aantal bruikbare vogels als to-

tale steekproef wordt beschouwd, zonder dat steeds het aantal 'on-

bekend' wordt vermeld.

Vogels worden voor inwendig onderzoek gereed gemaakt door de

borsthuid langs de kam van het borstbeen open te snijden. Vervolgens
wordt de buikhuid verwijderd. Door daarna de ribben aan beide zijden

van het borstbeen door te knippen kan het borstbeen naar boven wor-

den weggeklapt zodat net inwendige van de vogel zichtbaar wordt.

Het inwendig onderzoek valt daarna in twee hoofdlijnen uiteen:

bepaling van geslacht en leeftijd, en die van conditie en toestand

van inwendige organen.

2.2 Geslacht en leeftijd

Ondanks het feit dat gegevens over inwendige kenmerken van ge-
slacht en leeftijd op vrij ruime schaal worden gebruikt, bestaat

er nauwelijks gedetailleerde literatuur over dit onderwerp. Alge-
mene gegevens zijn vaak gebaseerd op onderzoek aan commercieel in-

teressante soorten als de kip en zijn niet direct toepasbaar op an-

dere vogelsoorten. Zie voor algemene gegevens bijvoorbeeld Farner &

King (1973). De hieronder gegeven beschrijvingen zijn op basis van

eigen ervaring geheel toegespitst op zeevogels en zijn dus niet zon-

der meer door te trekken naar andere groepen vogels.

Bij vogels liggen de geslachtsorganen boven in de buikholte, op
de aan de rug bevestigde nieren. Ze worden slechts zichtbaar door

de darmen opzij te schuiven of te verwijderen. Mannelijke en vrouwe-

lijke geslachtsorganen zijn in het algemeen gemakkelijk te onder-

scheiden, zoals geïllustreerd in figuur 1.

Mannetjes hebben twee testes (zaadballen) die naar gelang de

soort en het individu kunnen variëren in vorm van langwerpig (worst-

vormig) tot ovaal (eivormig). De linker-testis (rechts in figuur 1)
is veelal wat groter dan de rechter. Het omhulsel van de testis is

glad en vrij variabel in kleur. Beide testes hebben een zaadleider

die over de nieren naar de urogenitaal-opening (= nier-geslachts-
opening; de urinebuis komt daar ook uit) in de aloaaa loopt (cloaca
= gecombineerde opening voor uitscheidingsproducten van nieren, ge-

slachtsorganen en darm). Bij vrouwtjes daarentegen is slechts één

van de geslachtsorganen ontwikkeld; bij zeevogels de linker (rechts
in figuur 1). De eierzak, het ovarium ,

is meestal onregelmatig van

vorm en bevat dan vele bolletjes ( follikels) die de voorlopers van

eieren zijn. Vlakbij dit ovarium ontspringt de eileider ( oviduot) ,

die nogal in vorm kan variëren en die in een vlies aan de rug nangt.
Samen met de urinebuis van de linkernier komt het oviduct uit , in de

urogenitaalopening in de cloaca. Door het verschil in vorm en aantal

van de geslachtsorganen is het sexen van vogels meestal geen groot
probleem.

Vorm en grootte van de geslachtsorganen zijn sterk variabel en
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zijn afhankelijk van leeftijd (geslachtsrijpheid) en seizoen (sta-

dium van voortplantingacyclus). Bij jonge mannetjes zijn de testes

zeer klein en vaak langwerpig; bij volwassen, geslachtsrijpe vogels
zijn de testes groter en vooral breder. Bovendien zwellen bij het

naderen van het broedseizoen de testes van geslachtsrijpe mannetjes

nog enorm op (die van onvolwassen mannetjes niet of veel minder) en

ook de zaadleiders worden dan beter zichtbaar. Na het broedseizoen

neemt dit formaat echter weer beduidend af. Daar deze afname bij zee-

vogels vermoedelijk zelden tot testes van een juveniel formaat leidt,
kan men de afmetingen van de testes ook in de winter gebruiken als

maat voor de leeftijd (geslachtsrijpheid). Als maat wordt genomen het

product van de lengte (mm) en breedte (mm) van de linker-testis, die

beide tot op mm's nauwkeurig worden gemeten. Bij gegevens over tes-

tisgrootte wordt geen eenheid vermeld omdat het uitdrukken van lengte
x breedte in mm

1
ten onrechte een oppervlaktemaat zou suggereren.

Het hier gebruikte getal voor testisgrootte (de teatie-index) is

slechts één van de meerdere mogelijkheden (bijv. diameter, oppervlak,
volume,...) voor indexering van geslachtsrijpheid.

Bij zeer jonge vrouwtjes zijn de follikels nog niet herkenbaar.

Het ovarium is dan een plat, structuurloos zakje , terwijl het ovi-

duct alleen nog maar een rechte en dunne buis is. Bij het ouder wor-

den beginnen de follikels zich te ontwikkelen en kan het oviduct wat

dikker worden. Bij nog oudere vrouwtjes worden de follikels groter en

wordt het oviduct een dikke en gekronkelde buis. Tijdens het broed-

seizoen zwelt bij deze vrouwtjes een aantal follikels sterk op en

wordt het oviduct nog veel groter om het ei op te kunnen bouwen en

doorgang te gunnen bieden. Na het broedseizoen krimpen follikels en

oviduct weer in. Op de problemen van teruggang in de winter en op

eventuele hogere ontwikkeling van organen bij nog niet echt geslachts-

rijpe vogels wordt in de discussie verder ingegaan. Als maat voor de

geslachtsrijpheid van vrouwtjes is hier gebruik gemaakt van de dia-

meter (mm) van de grootste follikel (tot op 0.1 mm nauwkeurig) en van

vier rangorde-getallen voor de ontwikkeling van het oviduct, waarbij

een hoger getal op een hogere geslachtsrijpheid duidt (zie figuur 1).

Door het rangorde-getal te vermenigvuldigen met de maximale follikel-

diameter (mm) wordt in een follikel/oviduct-index een maat voor ge-

slachtsrijpheid van vrouwtjes verkregen. Een onvermijdelijk nadeel

van zowel foll./ovid.-index als testis-index is de seizoensafhanke-

lijkhsld. Bij vergelijkende onderzoeken moet daarmee rekening worden

gehouden. De termen leeftijd en geslachtsrijpheid zijn hier door el-

kaar gebruikt; de één is natuurlijk een grove maat voor de ander.

Bij studies van zeevogelsterfte is leeftijd een belangrijk aspect

omdat het een aanwijzing is voor de betrokkenheid van de slachtoffers

bij de voortplanting.
Een bijkomende aanwijzing voor de leeftijd van een vogel wordt ge-

vonden in de burea Fabrioii (verder: bursa). Deze barsa is een orgaan
dat een functie vervult in het immuniteitssysteem van een vogel (As-
aenmacher 1973). Het oogt als een soort zakje dat tegen de cloaca aan

de rugzijde van da einddarm hangt (N.B.: om dit te kunnen illustreren

in figuur 1 zijn de bursa-figuren gezien vanaf de rugkant). Het be-

vestigingspunt van de bursa ligt min of meer tussen de urogenitaal-
openlngen (zie figuur 1). Het opmerkelijke van dit immuniteitsorgaan
is dat het bij pasgeboren vogels sterk is ontwikkeld, maar dat het

bij het ouder worden geleidelijk aan kleiner wordt en tenslotte ver-

dwijnt. De bursa, of het ontbreken ervan, is dus een indicatie voor

leeftijd. Als maat is genomen het product van lengte (mm) en breedte

(mm), beide tot op 1 mm nauwkeurig gemeten. Evenals bij de testis-

index worden bij dit getal voor bursagrootte (burea-index) geen een-

heden vermeld omdat dat ten onrechte een oppervlaktemaat zou sugge-
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reren. Overigens bestaat er nog geen volledige zekerheid over de

vraag of de bursa bij alle individuen geheel verdwijnt. Door de on-

bekendheid van het tijdstip van verdwijnen van de bursa en vermoe-

delijke variatie tussen soorten en individuen, is de bursa-index

niet meer dan een relatieve maat voor leeftijd. Vergelijkend onder-

zoek van bursa en geslachtsorganen bij soorten met uitwendige leef-

tijdskenmerken of aan geringde slachtoffers, kan nog veel van de

huidige onduidelijkheden uit de weg ruimen; in de discussie wordt

daarop nader ingegaan. De in figuur 1 genoemde nauwkeurigheden zijn

bij dit onderzoek nog
niet strak gehanteerd, maar dienen als richt-

lijn voor vervolgonderzoeken.

2.3 Conditie en toestand van organen

In de inleiding is reeds uiteengezet dat aan de doelstelling van

het bepalen van doodsoorzaken niet verder tegemoet kan worden geko-
men dan door het registreren van de conditie van de vogels en de

toestand waarin de diverse organen verkeren. Dit vanuit de gedachte
dat daarmee misschien bepaalde factoren gesignaleerd kunnen worden

die anders onopgemerkt blijven.

In figuur 2 is schematisch weergegeven welke facetten zijn gere-

gistreerd bij het inwendig onderzoek tijdens de sterfte 1982/83.

Daarbij kan de volgende toelichting worden gegeven:

conditie Afhankelijk van de snelheid waarmee een vogel sterft zal

het dier gaan interen op zijn reserves. Eerst wordt het vet van

onder de huid en tussen de ingewanden verbruikt, maar indien no-

dig worden vervolgens ook bouwstoffen onttrokken aan spieren en

organen. Door de mate van intering te registreren krijgen we dus

een indruk van de duur van het sterfteproces, hetgeen indirect

ook aanwijzingen kan leveren over de daarbij betrokken factoren.

Geregistreerd zijn drie aspecten: onderhuids vet, vet rond de

einddarm en mate van intering van de borstspier, ieder op een

schaal van 0 (geen reserves) tot 3 (veel reserves). Door deze

drie waarden op te tellen krijgt men een waardering voor de con-

ditie tussen 0 en 9. Lage waardes wijzen op een langdurig sterf-

proces, hoge op een vrijwel acute dood.

maag (olie, inhoud, normen) Bij maagonderzoek worden verschillende

aspecten geregistreerd. Allereerst wordt gekeken of er oliepro-
ducten aanwezig zijn. Het objectief vaststellen van olierestan-

ten is een probleem omdat niet beschikt kan worden over een sim-

pele fysische of chemische bepalingsmethode. Een donkere maag-

wand (de normale kleur is meestal gelig of rozig) hoeft niet di-

rect op olie te wijzen: teruglopende darminhoud uit bloederig
ontstoken darmen, of maagbloedingen door zware parasitaire in-

fecties kunnen ook de maagwand donker kleuren. Bij onze beoorde-

ling op het oog is naar beste kunnen met dergelijke factoren

rekening gehouden. De beoordelingsschaal van 0 tot 3 is
op

de on-

zekerheden ingericht.

Maaginhouden van alle vogels werden beschreven, zowel voor

voedselrestanten als voor andere zaken als plastics en steentjes.

Voedselrestanten werden niet op soort gedetermineerd. De uitwer-

king van gegevens is beperkt tot een simpele + (aanwezig) of -

(afwezig) registratie van de diverse categoriën.

Maagwormen werden evenmin op soort gedetermineerd. Een beoor-

deling van deze parasitaire aandoening werd samengesteld op grond
van het aantal aanwezige wormen.

darm Bloederige ontstekingen van de darmen kunnen onder andere ont-

staan door langdurige hongerperioden of door aardolieproducten.

Bij dit project is volstaan met een cijfermatige waardering (0-3)

voor de mate van ontsteking van de darm, voornamelijk gebaseerd



FIGUUR 2.

REGISTRATIE VAN CONDITIE EN

VAN TOESTAND VAN ORGANEN.

(REGISTRATION OF EMACIATION

AND CONDITION OF ORGANS)
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op kleur en vorm. Een gezonde darm is veelal roze gekleurd en

over de gehele lengte gelijkmatig gevuld. Bij ontstekingen in

de darm ontstaan-veelal bloedingen die een blauwige tot donkere

kleur veroorzaken en heeft de darm een verschrompeld uiterlijk.

nier Afwijkingen in nieren kunnen : bestaan uit verkalkingen van

kanalen, bloedingen of parasitaire aandoeningen. In dergelijke

gevallen zullen meestal zichtbare veranderingen optreden in de,

gewoonlijk donker vleeskleurige, nier: er ontstaan witte, don-

kere of rode vlekkingen. Dergelijke afwijkingen zijn samengevoegd
in een beoordeling van het uiterlijk van de nier in een schaal

van 0 tot 3.

long De longen zijn beoordeeld op de mate van bloedingen in het

tere longweefsel. Bij gezonde longen is het weefsel licht roze

gekleurd en maakt een 'droge' indruk. Bij ontstekingen maakt het

weefsel echter een natte en rode indruk door vocht en bloed dat

in de longblaasjes loopt. Voor de beoordeling wordt het long-
weefsel opengesneden.

Voor de goede orde moet vermeld worden dat de cijfermatige waar-

deringen voor de toestand van de organen bij dit onderzoek pas

achteraf werden opgesteld. Vanwege.de onbekendheid met, de verschil-

lende verschijnselen moest tijdens de secties volstaan worden met

beschrijvingen van organen.
Voor de verwerking van gegevens moesten

deze beschrijvingen vanzelfsprèkênd worden omgezét in categoriën.

Bij vervolg-onderzoeken 'moet zoveel mogelijk direct vanuit derge-

lijke categoriën worden gewerkt. Met nadruk moet gesteld worden dat

het nu gebruikte indelingssysteem open staat voor toevoegingen of

verbeteringen.
Vanwege de overzichtelijkheid zijn in de uitwerking overigens

vaak categoriën tot hogere eenheden samengevoegd (bijv. long 0-X =

ontstoken tot zwaar ontstoken; long 2-3 = niet of licht ontstoken).

Naast de in figuur 2 genoemde beoordelingen werden natuurlijk steeds

notities gemaakt van bijzonderheden zoals ingekapselde infecties,

kankers, bloedingen, botbreuken, parasitaire aandoeningen, etc..

Gezien de belangrijke rol

die olievervuiling speelt
Bij zeevogelsterfte zijn
Bij de uitwerking van ge-

gevens over inwendig onder-

zoek ook gegevens opgeno-

men over de besmeuring van

Bet verenkleed met olie.

Baarbij is gebruik gemaakt
van een indeling in 5 klas-

sen (zie tabel 2), die

overigens in de uitwerking
vaak gecombineerd zijn in

hogere eenheden. Voor de

Bepaling van het oliebe-

Smettingspercentage: zie

Gamphuysen, pag. 101.

3. Resultaten

De tabellen 3 t/m 6 geven de resultaten van net inwendig onder-

zoek. Niet alle aspecten van de tabellen zijn een afzonderlijke be-

spreking waard; vaak zijn de gegevens vooral belangrijk voor een

vergelijking met vervolgonderzoeken. Gekozen is voor een zo een-

voudig mogelijke opzet, die weliswaar een verlies aan detail-infor-

matie betekent, maar die hopelijk de belangrijke punten beter naar

tabel 2. Codes voor oliebesmettings-

percentage van het verenkleed.

table 2. Codes for percentage of oil-

contamination of plumage.

klasse

class

oliebesmetting verenkl.

oil-contamination plum.

0 51 - 100 %

1 26 - 50 %

2 11 - 25 %

3 6 - 10 %

4 2 - 5 %

5 1 %

6 0 %
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tot. Sexe Bursa 80+99
tabel ia

n.
8d 99 (n) + - (n)

Uria aalge
Alca torda

Rissa tridactyla
Fulmarus glacialis
Fratercula arctica

Alle alle

Gavia stellata

213 57% 43% (213) 59% 41% (213)

83 46% 54% ( 83) 33% 67% ( 83)

33 22% 78% ( 32) 40% 60% ( 29)

31 29% 71% ( 31) 41% 59% ( 22)

3 3 ( 3) 2 1(3)

4 1 3(4) - 2(2)

3 2 1(3) - 3(3)

4 3 1(4) 1 2(3)Podiceps cristatus

tabel 3b 99 bursa-adult 99 oviduat-adult (n)

(88)

(45)

(24)

(17)

Uria

Alca

Rissa

35 % 40 %

67 % 53 %

67 % 33 %

53 % 24 %Fulmarus

Uria

Alca

Rissa

Fulmarus

Fratercula

Alle

Gavia

Podiceps

conditie
'

olie in veren olie in maag

0-2 3-5 6-9 (n) >Si .1-5% 0% (n) +(?) -(?) (n)
0-3 4-5 6 0-1 2-3

79% 16% 5% (118) 35% 57% 7% (154) 58% 42% (168)

87% 10% 4% ( 52) 37% 51% 12% ( 67) 48% 52% ( 67)
82% 14% 5% ( 22) 25% 57% 18% ( 28) 56% 44% ( 32)

(zie tekst) 29% 52% 19% ( 31) 34% 66% ( 30)
2 - - ( 2) 1 1 -( 2) 1 2(3)

3 - - ( 3) - 1 - ( 1) 3 1(4)

-11(2) 3 - - ( 3} 3 ( 3)

-12(3) 3 1 - ( 4) 4(4)

tabel 3. Geslackts- en leeftijdsverdeling.

(3a) Aantal vogels dat inwendig werd onderzocht, hun

geslachtsverhouding en de bursa als belangrijke leef-

tijdsindicator.
(3b) Vergelijking van belangrijke leeftijdskenmerken
in ��. Bursa-ad. = zonder bursa; oviduct-ad. = oviduct-

code 3-4. Vergel. tabel 7.

table 3. Sex and age composition.
(3a) Number of birds dissected, sex-composition and the

bursa as an important indicator of age.

(3b) Comparison of important age-characters in ��.

(bursa-adult = without bursa; oviduct-adult = with

oviduct-code 3-4)

tabel 4. Conditie, oliebesmettingspercentage en olie-aanwezigheid
in de maag.

table 4. Emaciation (*), oil-contamination of plumage (**) and

presence of oil in stomach (***).

tabel 3a
tot.

n.

Sexe

(5(5 99 (n)

Bursa <58 + 99

+ - (n)

Uria aalge 213 57% 43% (213) 59% 41% (213)
Alaa torda 83 46% 54% ( 83) 33% 67% ( 83)

Risaa tridaatyla 33 22% 78% ( 32) 40% 60% ( 29)

Fulmarus glaaialis 31 29% 71% ( 31) 41% 59% ( 22)

Frateraula aratica 3 3 - ( 3) 2 1 ( 3)

Alle alls 4 1 3 ( 4) - 2 I 2)

Gavia stellata 3 2 1 ( 3) - 3 ( 3)

Podiaeps oristatus 4 3 1 ( 4) 1 2 ( 3)

tabel 3b 99 bursa--adult 99 oviduat-adult (n)

Vria 35 % 40 % (88)

Alaa 67 % 53 % (45)

Rissa 67 % 33 % (24)

Fulmarus 53 % 24 % (17)

conditie* '

0-2 3-5 6-9 (n)

olie

>S%

0-3

.

in veren

.1-5% 0%

4-5 6

k*

(n)

olie

+ (?)

0-1

���
in maag

-(?) (n)

2-3

Uria 79% 16% 5% (118) 35% 57% 7% (154) 58% 42% (158)

Aloa 87% 10% 4% ( 52) 37% 51% 12% ( 67) 48% 52% ( 67)

Riasa 82% 14% 5% ( 22) 25% 57% 18% ( 28) 56% 44% ( 32)

Fulmarus (zie tekst) 29% 52% 19% ( 31) 34% 66% ( 30)
Fvatercula 2 - - r 2) 1 1 - ( 2) 1 2 ( 3)
Alls 3 - - ( 3) “ 1 ( 1) 3 1 ( 4)
Gavia - 1 1 ( 2) 3 - ( 3) 3 - ( 3)

Podicepa - 1 2 ( 3) 3 1 — ( 4) “ 4 ( 4)
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voren doet komen. Voor de tabellen 4 en 5 is alleen gebruik gemaakt
van strandvogels en ongewassen asielvogels (zie methode; dergelijke

gegevens voor gewassen asielvogels zijn tevinden in § 4.3). De be-

spreking van soorten is kort gehouden. Zo is een vergelijking van

leeftijdskenmerken beperkt tot de bursa en oviductontwikkeling van

99 (tabel 3b); op details zoals de variatie in testis- en follikel-

grootte wordt
pas

in de discussie ingegaan.

darmtoestand* longtoestand** niertoestand***

0-1 2 3 (n) 0-1 2 3 (n) 0-1 2 3 (n)

Uria

Alca

Rissa

Fulmarus

Fratercula

Alle

Gavia

Podicepe

72% 17% 11% (122) 47% 26% 28% (101) 10% 18% 72% (108)

70% 20% 10% ( 60) 76% 16% 8% ( 51) 2% 4% 94% ( 51)

73% 12% 15% ( 26) 53% 14% 28% ( 29) 4% 0% 96% ( 26)

55% 27% 18% C 22) 65% 17% 17% ( 22) 12% 0% 88% ( 24)

1 2 - ( 2) 3 - - ( 2) 1 - 1 ( 2)

2 - - ( 2) 2 v
- - ( 2) - 1 - ( 1)

1-1(2) 2 - - ( 2) - - 2 ( 2)

1-3 (4) 3 - - f 2) - - 2 ( 21

*
, . **

maagwormen plastic in maag

0-1 2 3 (n) + (n)

Uria

Alca

Rissa

Fulmarus

Fratercula

Alle

Cavia

9% 20% 72% (158) 2.9% (210)

13% 28% 58% (671 2.4% ( 82)

10% 19% 71% \( 21) 37.5% (22)

44% 12% 44% ( 26) 86.2% ( 29)

3(2) 0 (2)

- - 4 ( 4) 0 (4)

--2(2) 0 (2)

-3(2) 0 (4)Podiceps

Zeekoet Uria aalge

Bij de Zeekoet maken mannetjes 57% van het totale monster uit.

Volwassen vogels vormen een minderheid van de slachtoffers.: 41 % van

de dieren heeft géén bursa. Bij alleen 99 wijzen oviductontwikkeling
en bursa op

35 3 40% adulte dieren. Bijna 80% van de Zeekoeten neeft

2 ijn reserves volledig opgebruikt. Lichte oliebesmetting van de veren

is het algemeenst; en slechts 7% van de dieren is schoon (onbevuild).

Vermoedelj.jk had bijna 60% van de Zeekoeten olie in de maag. De toe-

stand van de darm en iets mindere mate.de long, wijzen op de belab-

berde conditie voor de dood. Nieraandoeningen en maagworminfecties
üjken

geen overwegende rol te hab in gespeeld. Het eten van plastic
kan bij de Zeekoet geen sterk negatieve rol spelen: van alle vogels
had 2.9% plastic in de maag (elastiek en nylon draad). Voor zover be-

kend is dit wel de eerste maai dat plastic bij deze soort werd vast-

gesteld. Verder werden vijfmaal ingekapselde ontstekingen aangetrof-
ien; éénmaal parasitaire wormen in de darmholte en éénmaal bloedingen

tabel 5. Toestand van darmen, longen en nieren.

table 5. Condition of gut (*), lungs (**) and kidneys

tabel 6. Infectie van de maag met parasitaire wormen en het

percentage van de vogel j met plastic in de maag.

table 6. Worminfections of stomach (*) and plasticconsump-
tion (**).

darmtoestand*

0-1 2 3 (n)

longtoestand**
0-1 2 3 (n)

niertoestand***

0-1 2 3 (n)

Uria 72% 17* 11% (122) 47% 26% 28% (101) 10% 18% 72% (108)

Alaa 70% 20% 10% ( SO) 76% 16% 8% ( 51) 2% 4% 94% ( 51)

Riaaa 73% 12% 15% ( 26) 58% 14% 28% ( 29) 4% 0% 96% ( 26)

Fulmarue 55% 27% 18% ( 22) 65% 17% 17% ( 22) 12% 0% 88% ( 24)

Fratercula 1 2 - ( 3) 3 -
- ( 2) 1 - 1(2)

Alle 2 - - ( 2) 2 ' - - ( 2) 1 - ( 1)

Gavia 1 - 1(2) 2 - - ( 2) 2 ( 2)

Podicepe 1 - 3(4) 3 - - ( 2) 2 ( 2)

�

maagwormen

0-1 2 3 (n)

plastic
+

��
in maag

(n)

Vria 9% 20% 72% (156) 2.9% (210)

Aloa 13% 28% 58% (67) 2.4% ( 82)

Risea 10% 19% 71% ( 31) 37.5% ( 32)

Futmarus 44% 12% 44% ( 25) 86.2% ( 29)

Frateraula - - 3 ( 31 0 ( 3)

Alle - - 4 ( 4) 0 ( 4)

Gavia
-

- 2 ( 2) 0 ( 3)

Podiceps “ 3 i 3) 0 ( 4)
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fen, éénmaal parasitaire wormen in de darmholte en éénmaal bloedingen

rond het hart.

Alk Alca torda

In tegenstelling tot de Zeekoet bestond er onder de Alken een licht

overwicht aan vrouwtjes. Bovendien moet 67% van de vogels als adult

worden omschreven op basis van de afwezigheid van een bursa. Bij 99

wijst de oviduct-ontwikkeling echter op slechts 53% adult. Volgens

snavelleeftijden is 62% (n= 78) volwassen. Wat betreft oliebesmetting,
conditie en toestand van organen is er veel overeenkomst met de Zee-

koet: zeer veel vogels zijn in lichte mate besmeurd en hebben alle

reserves verbruikt. Vooral de longen van Alken waren sterk aangetast.

Ook bij de Alk werd tijdens dit onderzoek voor de eerste maal plastic
in de

maag gevonden (2.4% van de vogels had kunststof in de vorm van

elastiekjes in de maag).

Drieteenmeeuw Rissa tridactyla

Onder de Drieteenmeeuwen bestond een belangrijk overwicht aan 99

(78%). Opmerkelijk was dat bij één vogel iedere vorm van geslachts-

organen ontbrak. Afgaand op de afwezigheid van bursa's zou zo'n 60%

van de vogels volwassen zijn (in overeenstemming met het percentage

adult-kleden); de oviduct-ontwikkeling bij 99 wijst echter op slechts

33% geslachtsrijpe vogels. Qua conditie en toestand van organen komt

de Drieteenmeeuw in grote lijnen overeen met Zeekoet en Alk: volledig
verbruik van reserves en veelvuldige lichte olie-besmetting. Wel is

het percentage vogels zonder olie in de veren wat hoger (18%). De

reeds bekende plastic-consumptie door de Drieteenmeeuw (Van Franeker

1983) blijkt hier vrij algemeen: 37.5% van de vogels had kunststof

objecten gegeten, bijvoorbeeld scherven hard plastic, draadjes, zak-

ken en pellets (= industriële grondvorm voor plastic producten). Eén

Drieteenmeeuw leed onder een zware parasitaire infectie van wormen

in de darmholte.

Noordse Stormvogel Fulmarus glacialis

Ook onder Noordse Stormvogels bestond een belangrijk overwicht

aan 99 (71%) . Vergelijkbaar met de Drieteenmeeuw, bezat 59% van de

Noordse Stormvogels géén bursa, maar wederom wijst de oviduct-ont-

wikkeling bij 99 op een beduidend lager percentage volwassen (ge-

slachtsrijpe) vogels, namelijk 24% (53% van de 99 heeft géén bursa).

In de discussie wordt op deze problemen nader ingegaan. Ook wat be-

treft oliebesmeuring van de veren lijkt de Noordse Stormvogel op de

Drieteenmeeuw: ongeveer 20% heeft geen olie in de veren en bij an-

deren is de besmetting vaak gering. In tabel 4 staan
geen conditie-

gegevens omdat bij deze soort de toestand van de borstspier niet is

geregistreerd. De vetgehaltes van de Noordse Stormvogels wezen er

echter op dat ook zij in 70-90% van de gevallen tot op de bodem van

hun reserves gingen. "Slechts" bij 34% van de dieren werd olie in

de maag geregistreerd. In een aantal gevallen was de olie duidelijk
opgenomen door het eten van andere olieslachtoffers (beoliede veren

van alkachtigen in de maag). Dit maagonderzoek bleek verder dat er

vaak parasitaire maagwormen voorkomen en dat maar liefst 86.2% van

de vogels plastic objecten van allerlei aard had genuttigd. Tot slot

werden bij drie vogels ingekapselde ontstekingen gevonden, éénmaal

een cementcloaca (= verstening van materiaal in de einddarm) gecom-

bineerd met een ontstoken eileider, éénmaal een geval van kanker en

éénmaal een extreem zware lintworminfectie van de darm.
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Overige soorten

Van de overige soorten werden zulke geringe aantallen bekeken dat

een afzonderlijke bespreking niet gerechtvaardigd is. Opgemerkt kan

worden dat Papegaaiduikers en Kleine Alken geheel in het beeld van de

andere alkachtigen vallen. Bij de Futen en Roodkeelduikers valt de

zware oliebesmetting van de veren op, gecombineerd met onverbruikte

vetreserves en 'gezonde' darmen; de vogels zijn duidelijk een acute

dood gestorven ten gevolge van zware oliebesmeuring.

4. Discussie

4.1 Inwendige leeftijdsbepaling

In de bespreking van resultaten werden leeftijdsbepalingen slechts

gedaan op grond van min of meer absolute kenmerken: de aan- of afwe-

zigheid van de bursa en de ontwikkelingsstadia van het oviduct (ta-
bel 3b). Vooral de bursa speelt in leeftijdsbesprekingen elders in

dit nummer en in vroegere onderzoekingen (Anker-Nilssen & Rjristad

1381) een belangrijke rol, soms in combinatie met uitwendige leef-
ti jdskenmerken. Uit een simpele maat voor geslachtsrijpheid bleek

echter dat in een aantal gevallen de 1 bursa-leeftijd* nogal af-

wijkt van geslachtsrijpheid. De vraag die beantwoord moet worden is:

"In hoeverre corresponderen de verschillende soorten leeftijds-

indelingen op basis van bursa of uitwendige morphologie met het al

dan niet geslachtsrijp zijn van vogels ?"

In figuur 3 staat de bursa-index uitgezet tegen de testis-index

voor Alk. Door middel van symbolen zijn voor zover mogelijk bij
ieder individu de uitwendige leeftijdskenmerken aangegeven (zie De

Wijs en Sandee in dit nummer). In de figuur valt een duidelijke

splitsing waar te nemen in een groep mannetjes met kleine testes

(index 5-15) èn een bursa, tegenover een groep met grotere testes

(index >15) zonder bursa. Leeftijdsverschillen tussen de dieren bin-

nen de eerste groep op basis van morphologie en bursagrootte worden

besproken door De Wijs (pag. 12 3)
.

Als duidelijk niet geslachtsrijpe
dieren blijven ze hier verder grotendeels buiten beschouwing. In de

tweede groep ontstaat een probleem door mannetjes zonder bursa maar

met nog kleine testes (index <25). Moeten zij beschouwd worden als

geslachtsrijpe dd waarvan de testis tijdens de winter erg klein is

geworden, Öf zijn het nog niet geslachtsrijpe dd ( 1 subadulten ’)?

Het relatief vaak voorkomen van snavels met één groef (W+l) in deze

groep kan voor het laatste pleiten. Een indirect argument om deze

vogels als niet geslachtsrijp te beschouwen is dat van Alken bekend

is dat zij op zijn vroegst na de 4e winter gaan broeden (Glutz von

Blotzheim & Bauer 1982), veelal pas
later. Uit betekent dat er een

zeker aantal vogels moet rondvliegen met ’adulte' snavels, dat nog

niet geslachtsrijp is. Het lijkt niet meer dan logisch om te ver-

onderstellen dat we deze dieren terugvinden als de vogels met de

kleine testes en zonder bursa.

Een soortgelijke discussie is mogelijk voor de vrouwtjes Alken

(figuur 4). Ook nu concentreren de problemen zich op de dieren zonder

bursa, maar met eveneens zwak ontwikkelde geslachtsorganen: voor de

99 met een foll./ovid.-index <1 kan praktisch uitgesloten worden dat

e r ooit enige sexuele activiteit heeft plaatsgevonden. Ook de snavel-

leeftijden wijzen in die richting, omdat leeftijd gekoppeld is aan

sexuele activiteit. Pas voor 99 met een foll./ovid.-index >3 kan

geslachtsrijpheid waarschijnlijk worden geacht.
Op basis van het voorgaande zou men een schatting kunnen maken van

het percentage echte geslachtsrijpe Alken. Als men daarvoor de bursa-
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loze dieren neemt met een testis-index >25 of een foll./ovid.-index

>3, dan blijkt dat 14 38 en 22 99, oftewel 44% van de Alken echt

adult is. Als men de aan- of afwezigheid van de bursa buiten be-

schouwing laat, dan verandert dit percentage geslachtsrijpe dieren

slechts tot 45%.

Bij de Zeekoet treden vergelijkbare verschijnselen op. In figuur

5 en 6 staat de ontwikkeling van de geslachtsorganen uitgezet tegen

de bursa-index. Ook hier beperkt de discussie zich voornamelijk tot

de bursaloze dieren. Gezien het feit dat bij vermoedelijk juveniele

vogels (in figuur 5 de 33 met zeer grote bursa's) een testis-index

van 5 tot 25 normaal is, lijkt het aannemelijk dat mannetjes zönder

bursa, maar met vergelijkbare testismaten, sexueel nog niet volwas-

sen zijn. In vergelijkbare zin kan men stellen dat 99 Zeekoet met

een foll./ovid.-index <3, echt nog niet als geslachtsrijp beschouwd

kunnen worden. Indien men op
basis van de ontwikkeling van de ge-

slachtsorganen (testis-index >25; foll./ovid.-index >3) en afwezig-
heid van de bursa weer een schatting maakt van echt adulte (geslachts-

rijpe) Zeekoeten, dan blijken 41 3d en 26 99,oftewel 32% van de Zee-

koeien adult te zijn. Wanneer men de aan- of afwezigheid van een

bursa echter buiten bescnouwing laat, dan blijken 51 3d
en 33 99,of

40% van de Zeekoeten geslachtsrijp (vrij veel dieren combineren rede-

lijk ontwikkelde geslachtsorganen met een bursa).

Bij een beoordeling van de situatie bij de Dricteenmeeuw is alleen

een analyse van gegevens bij 99 mogelijk (bij öd te weinig gegevens),

weergegeven in figuur 7. Bij slechts één van de vrouwtjes in adult-

kleed (>3e winter) is nog een bursa aanwezig. De zeer geringe ont-

wikkeling van geslachtsorganen van diverse vogels in adultkleed zon-

der bursa, doet vermoeden dat er verscheidene jongere vogels tussen

zitten. Dat zou betekenen dat de meeste bursa's tussen de 2e en 4e

winter verdwijnen, dat wil zeggen als de vogels 2 a 3 jaar oud zijn.

Ken soortgelijke bursa-verdwijnt1jd is bij Alken af te leiden uit

snavelleefti jden (indien men de klassen 0+0 en W+0 gelijk stelt aan

resp. ie en 2e winter vogels), liet kan vrijwel uitgesloten worden ge-

acht dat 99 Drieteenmceuw met een foll./ovid.-index <X, ooit enige

Sexu'ele activiteit hebben gehad. Boven een index van 1.5 is dat wel

mogelijk. Op basis van de gesiacntsorganon (fol1./ovid.-index >1.5)

eri het ontbteken van een bursa, kan niet meer dan 46% van de 99 als

echt geslachtsrijp worden beschouwd. Dit percentage blijft gelijk, ook

als men de aan- of afwezigheid van een bursa buiten beschouwing laat.

Bij de Noordse Stormvogel kan men, uitgaande van een uursa-ver-

dwijntijd van hoogstens enkele jaren, verwachten dat net aantal bursa-

loze
maar nog niet geslacntsrijpe vogels beduidend noger ligt dan bij

andere soorten. Noordse Stormvogels gaan immers pas broeden op 8 a

9 jarige leeftijd (Dunnet & Ollason 1178), zodat men een grote tijd-

spanne kan verwachten tussen het verliezen van de bursa en liet be-

reiken van geslachtsrijpheid, In figuur 8 staan foll./ovid.-index

van 99 Noordse Stormvogel uitgezet (bij 3<J te weinig gegevens voor

verwerking). Inderdaad blijkt dat van de 9 99 zonder bursa er maar

liefst vier totaal onontwikkelde geslachtsorganen hebben (foll./ovid.-

index <1). in dit geval is zonder meer duidelijk dat bursaloos niet

a ltijd identiek is met "adult". Op basis van de geslacntsorganen
(foll. /ovid.-index >3) kan slechts 26% van de 99 Noordse Stormvogel

geslachtsrijp worden geacht. Het ai dan niet in beschouwing nemen

van de bursa speelt daarbij geen enkele rol.

In het voorgaande is getracht om in opeenvolgende stappen duidelijk
te maken dat vogels die adult worden genoemd volgens het bursa-systeem
(adult = zonder bursa) of volgens morphologie (jaarkleden, snavels)
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nog niet altijd geslacntsrijp hoeven te zijn. Bovendien is aannemelijk

gemaakt dat dit verschijnsel sterker wordt naarmate het een soort be-

treft die pas op hogere leeftijd gaat broeden, zoals de Noordse Storm'

vogel. In tabel 7 zijn de percentages "adulten" volgens het bursa-

systeem nog eens vergeleken met het geschatte percentage geslachts-

rijpe vogels.

Uria aalge
Alca torda

Rissa tridactyla
Fulmarus glacialis

"bursa-adult"* "geslachtsrijp"**

<59 41 % 32 - 40 %

d9 67 % 44 - 45 %

99 67 % 46 %

99 53 % 26 %

Opmerkelijk komt in tabel 7 naar voren dat het bij de Noordse Storm-

vogel, Drieteenmeeuw en Alk eigenlijk niets uitmaakt voor het percen-

tage geslachtsrijpe vogels, of men de bursa nu wel of niet in de be-

schouwing betrekt. Bij de Zeekoet is echter 32% van de vogels ge-

slachtsrijp als men zich beperkt tot de bursa-loze dieren terwijl dit

percentage oploopt tot 40 als de bursa buiten beschouwing wordt gela-
ten. Vrij veel Zeekoeten met kleinere bursa's blijken al sterk ont-

wikkelde geslachtsorganen te hebben. Een interpretatie daarvan kan

men in twee richtingen zoeken. Enerzijds kan men dergelijke vogels
als niet geslachtsrijp beschouwen: ook bij onvolwassen vogels kunnen

de geslachtsorganen zich in de broedtijd wat vergroten, waardoor de

organen "volwassen" ogen, terwijl de vogel nog niet daadwerkelijk ge-
broed heeft of tot broeden in staat is. (Mogelijk zitten er dan tusse<
de bursaloze vogelfe met ontwikkelde organen ook nog niet echt ge-

slachtsrijpe dieren; de percentages in tabel 7 moeten dan als maxima

gezien worden). Anderzijds zou men vogels met ontwikkelde geslachts-

organen, maar tevens met een bursa, kunnen beschouwen als wel ge-

slachtsrijpe Zeekoeten. De nog aanwezige bursa's kunnen dan worden

verklaard uit een langere bursa-verdwijntijd bij Zeekoeten, öf uit

een eerder geslachtsrijp worden van deze soort. Duidelijke verschillei 1
in bursa-verdwijntijd tussen bijvoorbeeld Alk en Zeekoet lijken on-

waarschijnlijk, maar evenmin zijn er bewijzen voor verschillen tussen

de soorten in leeftijd waarop normaliter geslachtsrijpheid wordt be-

reikt. Glutz von Blotzheim & Bauer (1982) geven voor zowel de Zeekoet

als Alk een 4 A 5 jarige leeftijd voor het bereiken van geslachts-
rijpheid. Verklaringen voor een eventueel wél optreden van vervroegde
geslachtsrijpheid bij jongere Zeekoeten zijn nog te speculatief om

hier bediscussiëerd te worden.

Veel van het besprokene kan niet in absolute zin bewezen worden,
doch kan slechts waarschijnlijk worden gemaakt. Een bursa-verdwijntijd
van enkele jaren (2 a 3 jaar bij Drieteenmeeuw en Alk) bij de bespro-
ken zeevogelsoorten lijkt aannemelijk doch is nog geen hard gegeven.
De gehanteerde grenzen voor het splitsen van vogels in wel/niet ge-
slachtsrijp zijn slechts indirect vastgesteld; teveel is

nog vaag

over de winter-teruggang van geslachtsorganen van volwassen vogels en

tabel 7. Percentage adulten volgens bursa-systeem (adult =
zonder

bursa), vergeleken met percentage geslachtsrijp geachte

vogels. De variatie in percentages geslachtsrijp ontstaat

door het wel of niet in beschouwing nemen van aan- of

afwezigheid van de bursa

table 7. Comparison of percentages “bursa-adults” (*) and “sexuall

mature” (**) birds. Differences in percentage sexually
mature result from either taking the bursa into account

or leaving it out of consideration.

"bursa-adult"* "geslachtsri.jp
"**

Uria aalge 41 % 32 - 40 %

Alca torda d9 67 % 44 - 45 %

Riaaa tridaotyla 99 67 % 46 %

Fulmarus glaaialis 99 53 % 26 %
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over de mogelijkheden tot ontwikkeling ervan bij nog niet geslachts-

rijpe vogels. Voortzetting van onderzoek aan vogels met uitwendige

leeftijdskenmerken, maar vooral aan geringde slachtoffers van bekende

leeftijd, kan nog
veel van de huidige onzekerheden uit de

weg
ruimen.

Benadrukt moet worden dat het hier besprokene geen vervanging is

van systemen die gebaseerd zijn op uitwendige kenmerken (dekveercon-

trast, jaarkleden, snavels) en/of bursa. De omstandigheden zullen

vaak alleen de toepassing van dergelijke systemen toelaten. Nauw-

keurige observatie van de geslachtsorganen betekent daarbij voorname-

lijk een nuancering binnen de groep van (op basis van morphologie of

bursa) adult genoemde dieren; een nuancering die noodzakelijk is wan-

neer men de effecten van sterftes op populaties in beschouwing neemt.

De bespreking van nuances in onderscheid tussen
jongere jaarklassen

op grond van bursa en morphologie is hier achterwege gelaten omdat

daarop als is ingegaan in de artiKolen van Sandee en De Wijs in dit

nummer.

4.2 Aspecten van sterfte

Uit tabel 4 werd duidelijk dat 80 a 90% van de onderzochte vogels
met olie was besmeurd. Bij strandteilingen kwamen meestal soortgelijke

percentages naar voren (zie Camphuysen, pag. 107). Helaas is de zaak

niet zo simpel dat daaruit geconcludeerd kan worden dat olie voor 80
3 9u% oorzaak is van de sterfte. 01iebesmeuring kan ook na de dood

optreden, maar daarnaast hoeft het ontbreken van olie op de veren

olie als doodsoorzaak niet uit te sluiten (olie kan via poetsen zijn
verwijderd, maar wel in do maag zijn gekomen; voedsel kan olie-besmet

zijn geweest). Daarnaast levert de wetenschap dat de zee als gigan-

tische vuilnisbelt wordt gebruikt voor chemicaliën, zware metalen,
nucleair afval en kunststoffen het besef dat vele factoren aan sterf-

te kunnen bijdragen. Géén van die factoren werkt alleen: allen werken

samen.

Opmerkelijk is dat bo a 60% van de vogels slechts in licnte mate

met olie is besmet (<o% van het vorenkleed). In theorie is een deel

van zulks lichte besmette vogels in staat om de gevolgen van de olie

te ooven tg komen (Birkhcad r;.al. 1973, Corknill 1973, Mather 1974,

Phillips 1974), als tenminste do andere omstandigheden gunstig zijn.

torenhoge sterftes van afgelopen winters geven aan dat dat niet

is. Als men de mate van oliobesmetting vergelijkt met de conditie

waarin vogels sterven (tabel 8) dan blijkt dat het merendeel van de

vogels dat in een slechte conditie sterft (langdurig sterfteproces)
slechts een lichte oliebesmetting heeft, terwijl dieren die snel

tabel 8. De relatie tussen oliebesmetting van de veren en de

conditie bij sterfte (gecombineerd voor alle soorten

behalve Noordse Stormvogel).
table 8. Relation oil-contamination of plumage with emaciation;

all species combined, except Fulmar.

Conditie code

01 lebesmeuri :ig

Oil-contaminati
6-100% 1-5%

0-3 4-5

vi" le

ok c.
r

i

u%

8

ve rc n

2unnge

emaciation

slecht (0-2) 28% 61% 1 1 % (100%; n=140) 3 trongly
matig (3-5) 54% 39% 7% (100%; n= 28) moderately
goed (6-9) 75% 25 % u% (100%; n= 12) r.ot
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stierven (matige tot goede conditie) veel vaker zwaar met olie be-

smeurd waren.

Bij de langzaam stervende vogels komen tijdens vetverbruik toxische

chemicaliën (bijv. PCB's, DDT) uit het vet vrij in het lichaam en

deze zullen de vogel een extra klap geven. Hoge gehaltes van derge-

lijke chemicaliën in Noordatlantische zeevogels zijn onder andere

gerapporteerd door Bourne & Bogan (1972). Evenzeer wegen de nadelige
effecten van het eten van plastics (Van Franeker 1983) zwaarder bij

vogels die al in problemen verkeren. Allerlei factoren stapelen zich

voor hen op. Het beeld in tabel 8 maakt zeer wel mogelijk dat olie-

besmetting vaak de aanzet (de trigger-factor) is voor het losmaken

van een lawine van effecten van allerlei factoren. Als directe olie-

slachtoffers zijn alleen de vogels te beschouwen die na een zware be-

smetting snel stierven.

Bij 50 d 60% van de vogels werd olie in de maag geregistreerd. On-

danks de problemen bij deze bepaling (zie methode) laat dit weinig

twijfel bestaan over het belang van het naar binnen krijgen van olie

als sterftefactor. Als de olie-beoordeling van de
maag foutief zou

zijn en alleen afhankelijk van het al dan niet terugspoelen van bloe-

derige darminhoud, dan mag men een zeer sterke correlatie verwachten

tussen de maag- en de darmbeoordelingen. Tabel 9 toont aan dat een

dergelijk sterke correlatie niet bestaat, want veel van de vogels

met slechte darmen hadden geen olie in de maag.
Dat er wel sprake is

van enige relatie is zeer begrijpelijk gezien de schadelijke effecten

die olie op de darmwand heeft (Reineking & Vauk 1982).

In de meeste gevallen zal poetsen van besmeurde veren de oorzaak zijn

van het naar binnen krijgen van olie. Druk poetsen zal voornamelijk

plaats vinden bij licht besmette vogels omdat zij aanvankelijk minder

sterk zijn aangeslagen. Bij vogels die over minder dan 10% zijn be-

smeurd met olie bleek 58% olie in de
maag te hebben, terwijl zwaarder

besmeurde exemplaren maar voor 41% olie in de maag hadden. Daaruit

zou men kunnen concluderen dat licht en zwaar besmeurde vogels in

wezen even slecht af zijn, omdat de licht besmeurde dieren vaker olie

naar binnen krijgen. Opmerkelijk is dat zelfs van vogels met schone

veren nog 33% olie in de maag lijkt te hebben. Vermoedelijk is dat het

gevolg van het wegpoetsen van lichte besmettingen of van het eten van

beolied voedsel.

Parasitaire wormen kunnen gelden als een voorbeeld van ketting-
reacties die ontstaan als eenmaal een trigger-factor de conditie van

een vogel doet afnemen. In tabel 10 worden conditiegegevens van Alk,

Zeekoet en Drieteenmeeuw vergeleken met de ernst van parasitaire

worminfecties van de maag. Duidelijk blijkt dat bij een verslechtering

van de conditie aantal en ernst van de parasitaire infecties toe-

nemen (gezien de overheersende invloed van olie op de conditie is het

tabel 9. Relatie darmtoestand met olie-beoordeling van maag

(aantallen vogels van alle soorten gecombineerd).

table 9. Relation of gut-condition with oil-condition of stomach

(numbers of birds for all species combined).

Olietoestand van maag

Oil condition of stomach
Darmtoestand

0-1 (+(?)) 2-3 (-(?))
Gut condition

0-1 (slecht) 89 55

2-3 (matig/goed) 21 44



163

niet reëel om te veronderstellen dat conditie alleen zou verslechteren

als gevölg van de infecties). Op verzwakkende vogels krijgen para-

sieten een grouere kans tot ontwikkeling, waardoor de situatie voor

vogels nog verder verslechtert.

Uit de hoge percentages slachtoffers met olie in de veren blijkt

dat olievervuiling nog steeds een belangrijke rol speelt bij zee-

vogelsterfte. De veelal lichte besmettingen, gecombineerd met zeer

slechte condities, wijzen er echter op dat olie misschien vaak voor-

namelijk functioneert als trigger-factor voor een verdere aftakeling
onder invloed van andere factoren. Over het belang van dergelijke

factoren valt uit een eenvoudig on eenmalig onderzoek maar weinig op

te maken. Men kan slechts iiopen dat eventuele gestadige wijzigingen

in het nu geregistreerde beeld een tijdige waarschuwing zullen geven

ais andere typen factoren een belangrijke rol gaan spelen.

4.3 Asiel-effecten

Een flink deel van het onderzocht materiaal van Alk en Zee*oet was

afkomstig van vogelopvangcentrum De Horst in Bergen (tabel 1). De

vogels waarbij het verenkleed was gereinigd van olie (gewassen) heb-

ben waarschijnlijk langere tijd in het asiel doorgebracht alvorens

te sterven en zijn daarom niet in de voorgaande besprekingen ge-

bruikt. Door deze gewassen vogels nu te vergelijken met vogels die

dood zijn gegaan op zee, strand of snel na aankomst in het asiel, is

bet misschien raogelijk om enige informatie te verzamelen over de ef-

fecten van het verblijf in een asiel en over de redenen waarom deze

vogels alsnog gestorven zijn. In § 2. is al gewezen op do fout die

bij de indeling gewassen/ongewassen onvermijdelijk ontstaat? daar de

discussie zich hier beperkt tot trends, en niet individuen behandelt,

lijkt deze fout geen onoverkomelijk bezwaar.

In tabel 11 is
op belangrijke punten de vergelijking gemaakt tus-

sen de gewassen vogels en de op strand, zee of korte tijd na aankomst

in het asiel gestorven vogels (verder: strandvogels). Omdat de gevon-

den verschijnselen voor Alk en Zeekoet sterk overeenkwamen zijn zij
verder samengevoegd.
Hoewel kan worden aangenomen dat vogels die gewassen worden, een ge-

middeld wat betere conditie hadden dan de strandvogels, blijkt dat

wanneer ze sterven hun conditie tot op een even laag niveau is gezakt.

Tachtig procent van de vogels heeft dan vrijwel alle reserves opge-

bruikt. Dit is des te opmerkelijker daar de maag minder vaak olie-

resten leek te bevatten, en er minder vaak zware darmontstekingen
z ljn dan bij strandvogels. De vaak beduidende hoeveelheden voedsel

tabel 10. Relatie tussen conditie en de ernst van parasitaire

maagworminfeatie (aantallen vogels, gecombineerd voor

Alk, Zeekoet en Drieteenmeeuw).

table 10. Relation between emaciation and number of parasitical

worms in stomach (number of birds for Razorbill,

Guillemot and Kittiwake combined).

Aantal wormen

number of worms

Conditie Emaciation

0-2 3-5 6-9

>15 6 0 0

6-15 13 3 0

1 - 5 41 2 0

0 98 22 9
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die vele dieren tot zich hadden genomen kunnen daar de oorzaak van

zijn. Blijkbaar echter, is het organisme niet in staat om deze voe-

dingsstoffen daadwerkelijk op te nemen via de darmwand; de conditie

neemt immers alleen maar af. De oorzaak van eei dergelijk defect in

de darmfunctie kan men in twee richtingen zoeken. Enerzijds is het

mogelijk dat de vogel zo lang geen voedsel heeft gehad dat het darm-

weefsel is gedegenereerd tot op een niveau waarvan geen herstel meer

mogelijk is (ook al gaat de vogel weer eten). Een tweede mogelijk-

heid is dat de darmfunctie is verstoord door olie die de vogel naar

binnen heeft gekregen. Olie in het maagdarmkanaal verstoort onder

andere de vochthuishouding van een vogel. Bij veel van de asielvogels
bestond de indruk dat de darmen beduidend dikker waren (on wat vreemd

gekleurd) dan bij gejonde vogels. Helaas is dit aspect bij het hui-

dige onderzoek niet systematisch geregistreerd. Het is echter moge-

lijk dat do darminhoud door de verstoorde vochthuishouding steeds

verder indikt, waardoor darmpassage van voedsel stagneert cn de vo-

gel uiteindelijk aan een vorm van verstopping doodgaat. Het feit dat

tweemaal bij gewassen vogels een lichte vorm van cementcloaca werd

geconstateerd ('verstening' van materiaal in de einddarm) wijst moge-

lijk ook op zo'n gebrekkige darmpassage. Het feit dat bij de gewassen

vogels ook een vrij aanzienlijke stijging in nierafwijkingen werd

geconstateerd kan mede een argument zijn voor een verstoorde vocht-

huishouding.
Een ander probleem voor de gestorven vogels waren duidelijk de longen.
Ten opzichte van strandvogels is het percentage ernstige longont-
stekingen zelfs wat toegenomen. Gezien de relatief gunstige "klimaats-

omstandigheden" waaronder asielvogels verkeren, zullen eventuele

remedies waarschijnlijk alleen uit de medicinale hoek kunnen komen.

Opmerkelijk is dat het aantal gevallen van vogels met
maagwormen

niet hoger is dan bij strandvogels. Éénmaal werden parasitaire wormen

in de darmholte gevonden. Bij drie gewassen Zeekoeien werden ont-

stekingen in de romp gevonden, maar voor zover wij dat kunnen beoor-

delen waren dat ingekapselde oudere infecties. Bij ongewassen vogels
werden vijfmaal dergelijke ontstekingen gevonden. Al met al kan

tabel 11. Asieleffecten. Vergelijking van slachtoffers die niet,

of kort in het asiel zijn geweest en vogels die in het

asiel zijn behandeld. Gecombineerde gegevens voor Alk

en Zeekoet.

table 11. Effects of attempted rehabilitation. Comparison of birds

that spent no or little time in a rehabilitation-centre

(*), with birds that lived for some time in the centre

and whose plumage was cleaned from oil (**). Data are

combined for Razorbill and Guillemot.

code

Stranc
*

Asiel gewassen**
(n) (nl

Conditie slocht 0-2 81% 80% strongly emaciated

matig 3-5 J 4% 17% moderately
"

goed 6-9 3% 3% not

100% (170) 100% (66)

Olie in maag 0-1 55% (226) 36% (69) oil in stomach

Ontstoken darmen 0-1 72% (172) 56% (67) gut affected
On tstoken longen 0-1 57% (1021 64% (09) lungs affected
Slechte nleren 0-1 8% (109) 15% (59) kidneys affected
Zware maagworminf. 0-1 10% (220) 9% (69) infection of stomach

with worms
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blijkbaar het hoge risico
op besmettelijke aandoeningen onder asiel-

omstandigheden redelijk in de hand worden gehouden. IV- problemen

voor asielvogels die gewassen worden maar hei toch nid i"dden lij-
ken zich te concentreren op defecten in darm en longen.

5. Conclusie

Inwendig onderzoek aan zeevogels staat nog in de kinderschoenen.

Getracht is hier om een eerste model van registratie te schetsen,

waaraan nog veel gesleuteld zal moeten worden. De voordelen van in-

wendig onderzoek zijn echter duidelijk: inzicht in geslachts- en

leeftijdsverhoudingen van groepen slachtoffers en, tot op beperkte

hoogte, inzicht in de processen die een rol spelen bij sterfte. De

hier besproken resultaten geven hopelijk een indruk van de gebruiks-

mogelijkheden; ze zijn géén eindpunt maar een begin. Verdere ontwik-

keling van inwendig onderzoek dient zoveel mogelijk gestimuleerd te

worden; kritiek en adviezen zijn van harte welkom. Belangrijke pun-

ten voor de nabije toekomst zijn het vinden van een objectieve metho-

de om olie in de maag vast te stellen en onderzoek dat de leeftijds-

interpretatie van gegevens over bursa en geslachtsorganen vergroot.

Bestudering van soorten met leeftijdsafhankelijke morphologie, maar

vooral secties op geringde slachtoffers, zijn voor zo’n betere leef-

ti jdsinterpretatie noodzakelijk. Daarin ligt een zeer duidelijke taak

besloten voor de NSO-tellers; zonder hun hulp is aan dergelijk mate-

riaal niet te komen.

Summary (kindly improved by Anthony James)

During a recorded high seabird-mortality in the North Sea in the

winter 1982/83, large numbers of dead seabirds found on the Nether-

lands coast were collected and dissected (table 1). The resulting

paper attempts to construct a model for registration and interpre-

tation of internal anatomical characters. The objectives of the au-

topsies were twofold:

One was to assess the sex and age composition within groups of vic-

tims. Sex was determined by inspection of the reproductive organs,

which also indicates reproductive capacity, an age-related factor.

Another age determining character is the bursa Fabricii, an internal

organ involved in immunity. The bursa is strongly developed in juve-

niles, but gets smaller with increasing age and eventually disappears.

Figure 1 is a summary of age-related characters in reproductive or-

gans and bursa, and it supplies a method for describing these charac-

ters in indices. For comparative studies it has to be stressed that

testis- and follicle/oviduct-index are not just related to age, but

also to annual fluctuations in sexual activity.

The second objective was to try to determine possible factors contri-

buting to death. Because of certain limitations only emaciation and

condition of internal organs were studied. Although the extent of

emaciation and morphological defect of organs rarely gives the direct

causes leading to death, it may have a monitor-function for (changes

in) involvement of certain factors. Figure 2 summarizes the details

on the internal parts studied, and the codes for registration of

their condition. Due to its doubtless part in mortality, external

contamination of feathers with oil (table 2) is included in this paper.

Major results are shown in tables 3-6. All the codes used are ex-

plained in figures 1 and 2; generally low figures represent unheal-

thy, high figures healthy conditions. Emaciation or condition of or-

gans were only calculated from carcasses that had not been previous-

ly subject to attempts of rehabilitation.
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An important result in sex-composition was noted in the high pre-

ponderance of female victims in the Kittiwake (78%) and the Fulmar

(71%) as compared to other species. There was a rather marked dif-

ference between percentages of adult females determined using the

bursa-system (no bursa = adult) and those by oviduct-shape (oviduct-

codes 3-4 = adult). Further data on such differences are discussed

in detail below.

The large majority of birds was completely emaciated at death. Many

birds suffered from minor oil-contaminations in their plumage,

whereas only 10 to 20% of the specimens was not oiled. In most species

over 50% of the birds is considered to have ingested oil. Large per-

centages of the birds were heavily affected in gut and lungs. Plastic

ingestion may be an important factor affecting some species. In the

Kittiwake 37.5% and in the Fulmar 86.2% of the victims had ingested

plastic items.

A major part of the discussion is focussed on development of re-

productive organs, with reference to various systems (bursa, morpho-

logy) for determining adults. A more detailed discussion on non-

adults is given in the paper of De Wijs in this issue.

Methods in determining sexual maturity are discussed for Razorbills

(figures 3 & 4), Guillemots (figures 5 & 6), Kittiwake (figure 7),

and Fulmar (figure 8). It is argued that female Razorbills, Guille-

mots, and Fulmars cannot be considered to be sexually mature when the

foll./ovid.-index is smaller than 3, or in Kittiwake when smaller

than 1.5. In male Razorbills and Guillemots a testis-index <25 is

considered to represent sexual immaturity. The index value for adults

varies in different species: values used herein are subjective and

should be confirmed with further studies.

In table 7 percentages of adult birds determined by lack of bursa,

versus adult percentages determined using gonad-condition, are repre-

sented (differences with table 3b are caused by including males in

some species and by including follicle-size in the judgement on

female reproductive organs). Table 7 indicates that the use of bursa-

condition alone would give biased results, as clearly seen by the

smaller number of gonad-mature birds. The difference is strongest in

the Fulmar, which may be explained by its late age of first breeding.

It appears from the data that most birds have diminished bursa’s

after a few years (2 to 3 years in the Kittiwake and probably in the

Razorbill), which apparently means that the later a species starts

breeding, the greater is the error in the bursa-method (or morpho-

logical method) of ageing adults. Further studies are needed to

determine more precisely the “bursa-disappearing-time” in different

species.
In Kittiwake, Fulmar and Razorbill the percentage of sexually

mature birds is virtually the same when calculations are restricted

to specimens without a bursa, or when birds with a bursa are included.

However, in the Guillemot the percentage of sexually mature birds

changes from 32% into 40% when including birds with a bursa in the

calculations. The combination of having a bursa as well as rather

developed reproductive organs is rather common in the Guillemot (see

figures 5 and 6). Several explanations of such a phenomenon are con-

sidered too speculative to be discussed in detail.

Concerning aspects of mortality it is striking that very large num-

bers of birds have minor oil-patches on the plumage: almost all such

birds die only after moderate to strong emaciation (table 8). Birds

heavily contaminated with oil generally die quickly, but their number

is rather small. Many birds therefore probably are weakened, not di-
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rectly killed. Because of this weakening, birds become more vulnerable

to other negative factors like chemical pollutants (e.g. organochio-

rines stored in the fat) and ingested plastics. Many birds ingest

oil by preening or eating from oil-contaminated objects (table 9

shows that our opinion on the oil-condition of the stomach is not an

artefact caused by reversed peristaltic movements of affected guts).
There is evidence chat oil-ingestion is more common in birds with

lesser amounts of oiled plumage. Over 30% of the specimens not having

oil on their feathers probably has ingested oil.

An example of the processes that affect weakened birds is shown in

table 10. Parasitical worms in the stomach occur more frequently and

in larger numbers in emaciated birds: these parasites contribute to

further weakening once the process has started.

Responsability for recent bird mortalities cannot be simply ascer-

tained by counting the number of oiled birds. Many other factors con-

tribute to mortality, even if there is little doubt that oil is the

main “trigger-factor” in the weakening process. This study does not

try to judge the responsability of all factors involved. It can only

be hoped that important changes in recent mortality factors will be

monitored by changes in the observed pattern of emaciation and con-

dition of organs.

Birds that died during rehabilitation in spite of food-intake

showed similar emaciation as beached birds (table II). In spite of a

healthier appearance of stomach and gut the actual uptake of nutrients

in the gut seems to be absent. Ingested oil is thought to be an im-

portant factor in this malfunction of the gut. In rehabilitation

also a lack of improvement of lung condition is noted.

In conclusion dissections are an important aspect of studies on

seabirdmortality: it supplies information on sex and age composition
and helps in monitoring important changes in the processes that con-

tribute to mortality. This paper offers an example of the potential
use of dissections and hopes to stimulate further work.
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