
157Korte bijdragen

Twee albatrossen voor de Nederlandse kust

in oktober 1991

Two albatrosses off the Dutch coast, October 1991

Op 7 oktober 1991 werd met het vliegtuig de zogenaamde Texeitocht uitgevoerd
in het kader van het biologisch monitoring-programma van de Dienst Getijdewa-
teren (Baptist & Wolf 1991). Op 52°45’NB en 4°13’OL, op circa 20 km uit de

kust van Noord Holland, werden buiten het transect twee grote zwevende vogels

gezien. Vogels buiten het transect worden niet geteld, zodat aanvankelijk geen

aandacht aan dit tweetal werd geschonken. Op het moment dat de vogels precies
dwars op iets meer dan 200m van het vliegtuig waren, maakten ze een bocht en

daarbij twee vleugelslagen. Het zeer trage ritme van deze vleugelslagen viel op en

pas op dat moment werd gericht naar de twee vogels gekeken. Meteen viel op

dat enige meters achter de vogels een "klein", doch adult "Jan van Gentje"

meevloog en toen drong pas door dat er twee vogels vlogen met een spanwijdte
van twee maal die van de Jan van Gent. De vogels hadden een forse snavel,
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Summary On 7 October 1991, at 52°45’N 4°13’E (ca.13 Nm off the Dutch

coast), two albatrosses were seen during an aerial survey. Although insufficient
details were seen to enable species identification the observed birds showed

resemblance to subadult Wandering and Royal Albatross as depicted in Harrison

(1988).
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lichte kop en hals, een vlekkerige tekening op de lange, slanke vleugels, waardoor

deze op afstand grijs leken en een lichtere staart. Door de snelheid van het

vliegtuig konden niet meer details worden gezien. Pogingen om de vogels na om-

draaien van het vliegtuig terug te vinden faalden. Meer om aan te geven wat is

waargenomen dan als soortdeterminatie wordt verwezen naar de figuren 40c,

40d, 41b en 41c uit Harrison (1988) die overeenkomsten vertonen met de waar-

genomen vogels. Dit betreffen afbeeldingen van onvolwassen Reuzenalbatros

Diomedea exulans en onvolwassen Koningsalbatros D. epomophora.


