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OPROEP MEDEWERKING NZG/NSO
CALL FOR HELP WITH BEACHED BIRD SURVEYS
De werkgroep Nederlands Stookolieslachtoffer-Onderzoek (NSO) werd in
1977 opgericht als een particulier initiatief en zij is in 1987, bij de
oprichting van Sula opgenomen als werkgroep in de tegelijkertijd
opgerichte Nederlandse Zeevogelgroep (NZG). De tellingen vormen een
voortzetting van de olieslachtoffertellingen die door de Nederlandse
Jeugdbond van Natuurstudie (NJN) sinds 1960 werden georganiseerd. In
het archief van het NSO bevinden zich overigens gegevens van tellingen
sinds 1915, officieel het eerste jaar waarin olieslachtoffers in Nederland
werden aangetroffen.
Aanvankelijk waren het inderdaad stookolieslachtoffertellingen
langs de kust, tegenwoordig is een groot percentage van de vondsten
helemaal schoon. Toch tellen we al die vogels. Dankzij dit onderzoek
hebben we veelgeleerd over het voorkomen van zeevogels in onze
omgeving, over massale sterfte door allerlei verschillende oorzaken, over
de effecten van plastic vervuiling, over de voedselkeuze van zeevogels
buiten de broedtijd en noem maar op. Het onderzoek heeft geleid tot
honderden kleinere en grotere publicaties, in ons eigen tijdschrift en
nieuwsbrieven, maar ook in de internationale gerefereerde literatuur.
Inmiddels zijn de tellingen zelfs onderdeel van twee internationale
graadmeters voor zeevervuiling: de vervuiling door olie (aan de hand van
Zeekoeten) en de vervuiling met plastics (aan de hand van Noordse
Stormvogels).
Helaas hebben we tegenwoordig wat minder medewerkers dan
vroeger, waardoor we een minder compleet beeld krijgen dan we wel
zouden willen. Voor een deel is de verminderde animo veroorzaakt door
een gering aantal kadavers op het strand (door vossenpredatie of
schoonmaakacties), maar op tal van stukken liggen nog heel spannende
dingen te wachten op telling of nader onderzoek. Daarom bij deze een
dringende oproep aan al diegenen die dachten dat dit soort tellingen niet
meer nodig waren of niet de moeite waard zouden zijn om zich te melden.
Wij hebben net zo lief hulp van lieden die een eigen stuk kust adopteren
als van hen die af en toe, volledig opportunistisch, een stuk willen tellen,
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zolang dat maar conform onze (simpele) protocollen is, zodat de gegevens
vergelijkbaar worden.
Neem contact op, misschien kunnen we eens een gezamenlijke
telling organiseren om de kneepjes over te brengen, of misschien is het
leuk eens een lezing in jouw regio/organisatie te organiseren om eens toe
te lichten wat dit onderzoek voorstelt.
Contactgegevens:
Kees Camphuysen, coördinator NZG/NSO, p/a Koninklijk Nederlands
Instituut voor Zeeonderzoek, postbus 59, 1790 AB Den Burg, Texel,
camphuys@nioz.nl, of Ankerstraat 20, 1794 BJ Oosterend, Texel,
kees.camphuysen@wxs.nl.
Web-pagina’s: http://home.planet.nl/~camphuys/NZGNSO.html

Aangespoelde Jan van Gent, 8 april 2006 Texel.– Beached Gannet, 8 April 2006 Texel.
(C.J. Camphuysen)

