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Recente Publicaties

Reineking, B. & G. Vauk 1982. Seevdgel-Opfer der Oelpest.
Verein Jordsand zum Schutz der

Seevögel/NiedereIbe Verlag,
Otterndorf. 143pp, 22 tab.DM 21,50

Het eerste hoofdstuk behandelt de geschiedenis van de oliever-

vuiling op zee. In het tweede hoofdstuk wordt in bat kort wat ver-

teld over de samenstelling van olie en het gedrag van olie
op zee.

Dit aardig uitgevoerde boek is, volgens de inleiding, bedoeld om

de geïnteresseerde een kritische documentatie in handen te
geven,

waarin de verspreide literatuur over olieverontreiniging en olie-

slachtoffers en de rehabilitatie ervan, samen met eigen ervaringen

op dat gebied op een rijtje worden gezet.

Op een degelijke manier worden de literatuurgegevens naast elkaar

gezet. De verwerkte eigen gegevens beperken zich voornamelijk tot

tellingen van olieslachtoffers op Helgoland en de kust van Slees-

wijk-Holstein.
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Het is jammer, dat de hierin weergegeven kennis over de verandering

van da samenstelling van olie niet verder in het boek gebruikt wordt.

Vooral omdat bij verandering van de samenstelling van olie het ef-

fect op vogels verandert kan hierdoor soms een vertekend beeld ont-

staan. Zo wordt in hoofdstuk 3 de herkomst van oliekoolwaterstoften

in de zes gegeven: 25% afkomstig van zeetransport, 71% van het land

en 2.5% uit de atmosfeer. Er wordt echter niet op gewezen,
dat de

oliebestanddelen die van het land en uit de lucht komen grotendeels
in een voor vogels minder direct, of in ieder geval op een andere

manier,, schadelijke vorm (niet drijvend op de oppervlakte in min of

meer dikke tapijten) in zee terechtkomen, dan de olie afkomstig van

het transport door schepen.
In hoofdstuk drie "Vogels als slachtoffer van de olievervuiling"

konten achtereenvolgens Voorkomen van olieslachtoffers in ruimte en

tijd, Acute en chronische vervuiling. Schattingen van totaal aantal-

len olieslachtoffers, Soortensamenstelling en verschillen in olie-

gévoeligheid tussen soorten en tenslotte Effecten op zeevogelpopu-
laties aan bod. Bij de verspreiding van olieslachtoffers is helaas

alleen van gegevens van voor 1974 gebruik gemaakt. Daardoor is de

meer recente accentsverschuiving van eenden naar alkachtigen langs
de Kesteuropese kust niet verwerkt. De conclusie dat alkachtigen
voornamelijk nabij hun broedgebieden worden gevonden mag dan ook

•wel achterhaald worden genoemd.

Hoofdstuk vier behandelt het effect van olie op de Individuele vo-

gel. Naast directe effecten als stress door onderkoeling en inwen-

dige schade door toxische stoffen bij ingeslikte olie, worden onder

andere ook gedragsveranderingen, overlevingskansen (zelfreiniging)
en effecten op langere termijn als groeiremming en vermindering van

reproductie en broedsucces besproken. Naar die effecten op langere

termijn blijkt al heel wat (vnl. laborator rum-)onderzoek te zijn ge-
daan. Het is jammer, dat het belang van het kennen van de kwantita-

tieve verhoudingen tussen de verschillende effecten niet wordt aan-

gestipt.
Aan de effecten van oliebestrijdingsmaatregelen op vogels wordt,

terecht, een apart hoofdstukje (6 bladzijden) gewijd. We moeten bij
de oliebestrijding goed in de gaten houden of het middel niet erger

is dan de kwaal. Bij alle bestrijdingsmaatregelen verdwijnt de olie

van het zeeoppervlak, zodat het directe gevaar voor vogels geweken
is. Met uitzondering van mechanische verwijdering, hebben zij echter

een aantal bijwerkingen die schadelijk zijn voor andere zeebewoners.

In het volgende hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de revali-

datie van zeevogels. Naast de methode van rehabilitatie, voorname-

Alk (Alca torda)
Z andvoort, feb. 1983

(tek. C.Braat)



92

lijk gebaseerd op de onderzoeken van RUROS in Groot-Brittannië e.n

in de Verenigde Staten, wordt ook veei aandacht besteedt aan

het succes ervan. Verder wordt een model van de organisatie ingeval
van een olieramp in de Bondsrepubliek gegeven en worden nog enkele

maatregelen om het aantal slachtoffers te verminderen (het wegjagen

van de vogels met knallen en kleurtjes) genoemd. Ook de mogelijk-
heid om ter compensatie van het verlies door olie, de reproductie
van alkachtigen op te voeren door het maken van extra nestgelegen-
heid of opstaande randjes langs de richels (zodat er geen eieren

meer afrollen) wordt nog even aangestipt.

Hoofdstuk zeven tenslotte is een samenvatting. De eerste twee

appendices geven een lijst met internationale verdragen die te maken

hebben met ollevervuillng op zee, respectievelijk een lijst met in-

ternationale organisaties die zich met olievervuiling op zee bemoeien.

Waarom een lijst met benodigdheden voor een opvangcentrum voor olie-

slachtoffers is opgenomen
als bijlage is mij een raadsel.

De laatste appendix tenslotte is een dramatische beschrijving van

wat zich bij een olieramp voor de Westduitse kust zou kunnen afspe-
len.

Doordat er een grotp hoeveelheid gegevens in een vrij beknopte’
tekst wordt gepresenteerd, is het geen boek geworden dat echt lek-

ker wegleest. Eigenlijk is het niet zozeer een verhaal onderbouwd

met literatuur, maar een tot een verhaal gerangschikte stapel li-

teratuurgegevens. Ondanks de beperkingen die dit met zich meebrengt,
doordat de kennis niet evenredig verdeeld is (sommige facetten wor-

den uitgebreid behandeld terwijl andere met één zinnetje worden af-

gedaan) ,
is het toch een overzichtelijk geheel geworden. Het over-

zicht, dat je bij het lezen van dit boek over het onderwerp krijgt,
is volgens mij één van de grote pluspunten van dit boek.

Een ander pluspunt is, dat de resultaten van vergelijkbare onder-

zoekingen naast elkaar worden gezet (veel tabellen), waardoor over-

eenkomsten en verschillen duidelijk worden. Voorbeelden hiervan zijn:
de terugvgndstrpercentages bij verdriftingsexperimenten, de invloed

van het toevoegen van verschillende soorten olie aan verschillende

vogelsoorten op de reproductie en successen van rehabilitatie van

olieslachtoffers bij verschillende soorten vogels en verschillende

methoden. Het kan geen kwaad om hierbij een onderscheid te maken

*
RUROS = Rseearah Unit on the Rehabilitatie>n of Oiled Seabirds

2
IBRRC = International Bird Reaaue Research Center
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tussen de gepresenteerde gegevens en de door de schrijvers getrok-
ken conclusies. Zo wordt bijvoorbeeld uit de terugvondstpercentages

bij verdriftingsexperimenten geconcludeerd, dat ongeveer 20% wordt

teruggevonden, terwijl in deze onderzoeken juist wordt aangetoond,
dat het percentage sterk varieert en ondermeer van de windrichting

afhankelijk is.

Mocht Ik door de geleverde kritiek een negatieve indruk hebben

gewekt, dan is dat zeker niet de bedoeling geweest. Integendeel,
ik kan een ieder die wat meer over de problematiek van olieslacht-

offers wil weten dit boek aanraden. De grootste waarde moet dan

volgens mij hierin worden gezien, dat het een openlng vormt tot de

uitgebrei.de literatuur op dit gebied, zonder dat het overzicht di-

rect zoek hoeft te raken.
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