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Stormvogelachtigen voor Spaanse noordwestkust,

augustus 1988

Procellariiformes off northwest Spain, August 1988

Van 11-18 augustus 1988 werden zeevogels waargenomen vanaf een klein zeilschip,

op zo’n 3-6 km uit de Spaanse noordwestkust, van Cedeira tot Pontevedra (een

afstand van 210 km). Het schip voer overdag 6-10 uren en ankerde ’s nachts in één

van de vele baaien. De waarnemingen hadden geen systematisch karakter. Verschil-

lende malen per dag werd een schatting gemaakt van de rondom het schip ontdekte

zeevogels. Van de 7 waargenomen soorten stormvogelachtigen volgt hier een

overzicht.

Schaarse soorten waren Noordse Stormvogel Fulmarus glacialis (lx), Grote

Pijlstormvogel Puffinus gravis (maximaal 2 per dag), Grauwe Pijlstormvogel

Puffinus griseus (max. 5 per dag) en Wilsons Stormvogeltje Oceanicus oceanites

(max. 9 per dag). Aanmerkelijk talrijker waren Kuhls Pijlstormvogels Calonectris

diomedea (minimaal 100, maximaal 200 per dag), Vale Pijlstormvogels Puffinus

yelkouan (2500-3800) en Stormvogeltje Hydrobates pelagicus (250-330). Kuhls

Pijlstormvogel en Stormvogeltje broeden in klein aantal aan de Atlantische kust van

het Iberisch schiereiland (Börcena et al. 1984). De enkele honderden Vale Pijl-

stormvogels die op korte afstand werden waargenomen behoorden vermoedelijk alle
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Tijdens zeetrektellingen bij Cabo

Finisterre in begin augustus 1983 (Woutersen 1984) waren Kuhls- en Vale Pijl-

stormvogel en het Stormvogeltje eveneens de talrijkste stormvogelachtigen. Aan

boord van het H.M.S. Tydeman, op 80-100 km uit de kust op 12 augustus 1986

(Haase ongepubl.), werd geen enkele Vale Pijlstormvogel en slechts een enkel

Stormvogeltje gezien, terwijl Grote Pijlstormvogel (38 exemplaren) en Wilsons

Stormvogeltje (100) relatief algemeen waren. Van de laatste soort werden ook op

30 juli 1985 enkele honderden exemplaren gezien op 50-100 km uit de kust (van
den Berg et al. 1991). De Kuhls Pijlstormvogel is in deze tijd van het jaar normaal

behoorlijk talrijk tussen Gibraltar en Ierland (Moerbeek 1982, Bourne 1986).
Zowel van deze soort als van het Stormvogeltje zijn de waargenomen aantallen

groter dan op grond van de broedpopulatie alleen zou mogen worden verwacht.

Summary During a trip on a small sailing vessel, 6-8 km off the coast ofnorthwest

Spain (Cedeira tot Pontevedra, 210 km), 11-18 August 1988, seabirds were recorded

in an unsystematic manner. Cory’s Shearwater, (moulting) Balearic Shearwater, and

British Storm Petrel were the most numerous tube-noses seen, while Fulmar (1x),
Great and Sooty Shearwater, and Wilsons Petrel were scarce.
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tot de westmediterrane ondersoort P.

y. mauretanicus. Hierbij ging het dik-

wijls om groepen van tientallen dieren,

waarvan vele slagpen- en staartrui

vertoonden, vaak zodanig dat ze nau-

welijks meer konden vliegen. Ook

waren Vale Pijlstormvogels de enige

stormvogelachtigen die ook zeer dicht

onder de kust, tot ver in de baaien,

fouragerend werd waargenomen.
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