
TWIRRE 1, 1990,212

Ierse Alken op Ameland en op

Schiermonnikoog in 1986

Ameland werd geteld op 28 januari. Daar vonden

wij op 19 km strand 71 Zeekoeten, 11 Alken en

1 Kleine alk. Op het Noordzeestrand bij paal
18®°° lag een geringde Alk met een metalen

pootring (BRITISH MUSEUM LONDON M 47873). De

vogel was vrij vers en had duidelijke

olievlekken. Beide vogels zijn opgenomen in de

collectie van het Zoölogisch Museum in

Amsterdam. De Alk van Schiermonnikoog was een

volwassen vogel in winterkleed met een

vleugellengte van 206 mm, een tarsuslengte van

32 mm en een koplengte van 92 mm, De Alk van

Ameland, zonder kop, had een vleugellengte van

193 mm en een tarsus van 32 mm.

Belde vogels waren als nestjong geringd op

Great Saltee (52.07N, 6.38V), een klein eilandje

aan de zuidoostkust van Ierland nabij Vexford.

De Alk van Schiermonnikoog was geringd op 3

Juli 1979 en was 5)4 Jaar oud. De Alk van

Ameland was geringd op 4 Juni 1984 en was 1)4

jaar oud. Ierse Alken worden niet vaak in

Nederland gevonden. In Thleme's Vogeltrekatlas
(1984) worden 28 terugmeldingen gegeven van

Alken met een buitenlandse ring die in

Nederland zijn teruggemeld, waarvan slechts een

enkele uit Ierland. Vermoedelijk zijn de vogels
van Ameland en Schiermonnikoog de eerste

waarnemingen van Ierse Alken in Friesland,

Aan de tellingen werd meegewerkt door Henk

Bakker, Kees Borrius, Klaas van Dijk, Jeroen

Niesen, Theo Postma, Fred Prak en Aart van der

Spoel.

Klaas van Dijk Vermeerstraat 48, 9718 SN

Groningen, 050-162924.

Al geruime tijd worden onder auspiciën van het

Nederlands Stookolieslachtoffer Onderzoek (NSO)

tellingen uitgevoerd van olieslachtoffers en
andere dode vogels die langs de kust zijn

aangespoeld. Tijdens dergelijke tellingen werden

in januari 1986 twee Alken gevonden, afkomstig
uit Ierland en wel één op Schiermonnikoog en

één op Ameland.

De telling op Schiermonnikoog vond plaats op
26 januari. Op 14 km strand lagen 70 Zeekoeten,
7 Alken en 2 Alk/Zeekoeten. Op het Noordzee-

strand tussen paal 7 en 8 lag een geringde Alk

met een groene kleurring om de ene poot en een

metalen ring (BRITISH MUSEUM LONDON M 35538)

om de andere poot. De vogel was vrij vers en

had geen uitwendige olievervuiling.


