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Zeevogelwaarnemingen op zee

SEPTEMBER 1994 - NOVEMBER 1994 Het onderzoeksschip RV Tridens werd tijdens
drie tochten bemand door vogel waarnemers. Van 19 tot en met 23 september vond

een haringlarven-survey plaats langs de oostkust van Engeland, waarna van 24

oktober tot en met 4 november de 'International Bottom Trawl Survey’ werd uitge-

voerd op het zuidelijk deel van de Noordzee. Tenslotte bevoer de Tridens van 8 tot

en met 24 november ten behoeve van de 'Southern Shelf Survey’ het Kanaal, de

Western Approaches en de Keltische Zee.
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Ondanks de afnemende wind werd tijdens de laatste week van november van geen

enkele soort een noemenswaardig aantal geteld, wel opvallend was de terugkeer van

de Zilvermeeuw overal op de zuidelijke Noordzee, die daarmee de plaats van de

Kleine Mantelmeeuw innam achter vissrsboten. Ondanks de harde wind konden de

eerste week van november bijna 1600 Zeekoeien worden genoteerd. In het Doggers-
bank gebied werden concentraties fouragerende Zeekoeien aangetroffen in een zone

met scholen jonge haring. Op plaatsen waar de haring dicht aan de oppervlakte

voorkwam (echo-survey) kwamen Drieteenmeeuwen en Zeekoeien samen fouragerend

voor. Drieteenmeeuwen profiteerden van de door de duikende Zeekoeien naar de

oppervlakte gejaagde vis. Dat het aantal Noordse Stormvogels niet boven de 300

uitkwam was waarschijnlijk te wijten aan het zuidelijke vaarschema. Deze week

waren een aantal lijsterachtigen, in tegenstelling tot de meeste zeevogelsoorten, in

flinke aantallen aanwezig. Zo werden naast honderden Spreeuwen ondermeer 93

Merels, 55 Kramsvogels en 75 Koperwieken geteld.

Tijdens de 'exotische’ laatste tocht van 1994 naar de Keltische Zee en Golf van

Figuur 2. Transect-tellingen in de Keltische Zee, november 1994.

Figure 2. Strip-transect counts in the Celtic Sea, November 1994.

Met bijna 1800 exemplaren was de Noordse Stormvogel in september een van de

meest algemene soorten onder de Engelse oostkust. Verder werden tijdens deze week

met rustig najaarsweer ruim 500 Jan van Genten, 300 Kleine Mantelmeeuwen en

bijna 700 Drieteenmeeuwen geteld. Dat ook de zeekoeien hier nog steeds voedsel

konden vinden (in augustus werden er in deze contreien eveneens ruim 8000 geno-

teerd) bleek uit het waargenomen aantal; meer dan 2200. Het aantal Grote Jagers
bleef steken op 25, het aantal Papegaaiduikers op 92. De laatste Visdieven van dit

najaar werden op de 20 september gezien.
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Biskaje bepaalden de

Jan van Gent (1134),

de Grote Jager (295),

Grote Mantelmeeu-

wen (512) en Drie-

teenmeeuwen (3679)
het beeld op zee. Op-
vallend waren de gro-
te aantallen Noordse

Stormvogels (692) in

deze wateren. Kleine

Mante Imeeuwen, die

begin november al uit

de Noordzee waren

verdwenen, werden

hier 141 exemplaren

vastgesteld. Eén Gro-

te Pijlstormvogel,

twee Vale Pijlstorm-
vogels en elf Storm-

vogeltjes completeer-

den het geheel. Bij-

zondere waarnemin-

gen vanaf de schepen

waren een Bladko-

ning op 21 septem-

ber, een adulte Us-

duiker midden op de

Noordzee op 2 no-

vember en een erg la-

te Visarend op 9 No-

vember onder Corn-

wall. CW

Informatie van: NZG werkgroep offshore; C.J. Camphuysen, I. Hoogendoorn, E.

Koopman, C.J.N. Winter

Figuur 3. Transect-tellingen in de Noordzee, sep-nov 1994.

Figure 3. Striptransects in the North Sea, Sep-Nov 1994.


