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ROZE PELIKAAN OP DE NOORDZEE

Sula 21(2)

ROZE PELIKAAN PELECANUS ONOCROTALUS
OVERNACHT OP OLIEPLATFORMS OP DE
NOORDZEE
GREAT WHITE PELICAN SLEEPS ON OIL PLATFORMS
ON THE NORTH SEA
Verdaat H. 2008. Roze Pelikaan Pelecanus onocrotalus overnacht op olieplatforms op de
Noordzee. Sula 21(2): 72-73. A Great White Pelican Pelecanus onocrotalus has been
captured on an oil platform on the Dutch Continental Shelf on 28 may 2001. Recently
new pictures have surfaced, which show that the same bird slept on another oil platform
the night before.
Key words: Pelecanus onocrotalus– status – North Sea – sightings

Op 28 mei 2001 is er op het olieplatform K-18 op het Nederlands
Continentaal Plat een verzwakte pelikaan gevangen en met een
helikopter naar Den Helder getransporteerd. Daar is de vogel opgenomen
in het locale asiel (Van der Spek & Ebels, 2001; Birding World 14: 234;
Dutch Birding 23: 243, plate 276). Uit recent opgedoken foto’s blijkt
dezelfde vogel een dag eerder ook al op een platform CP-P2-NE te
hebben overnacht. In de loop van de ochtend heeft de pelikaan korte tijd
op het schip ‘Oil Express’ gezeten. De kapitein van het schip had door
dat dit een ongewone gast was en maakte enkele foto’s van de vogel (Fig
1).
In Den Helder is in het asiel vastgesteld dat het om een eerste
zomer vrouwtje (2e kj) Roze Pelikaan ging (Van der Spek & Ebels,
2001). Bij aankomst was de vogel enigszins verzwakt, maar ze knapte
vrij snel op. De vogel heeft enkele weken in het asiel doorgebracht.
Daarna is de vogel naar Burgers Zoo in Arnhem gebracht. In deze
dierentuin is nog onderzoek verricht naar o.a. haar conditie. Na enige tijd
heeft ze een partner gevonden in de Zoo. De vogel is voor zover bekend
(R. Brouwer pers.com.) nu nog steeds in leven in de dierentuin en maakt
het uitstekend met partner.
Deze waarneming is door de CDNA geaccepteerd als de 7e Roze
Pelikaan in Nederland (Van der Vliet et al. 2002) maar blijft tot nu toe
het enige geval van een Roze Pelikaan op de Noordzee.

2008

H. VERDAAT

73

Figuur 1. Roze Pelikaan op het schip ‘Oil Express’ nabij het olieplatform CP-P2-NE in
de ochtend van 27 mei 2001. – Great White Pelican on the ship ‘Oil Express’ near oil
platform CP-P2-NE, 27 May 2001. (Jan Pompert)
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