
Dwergooruil en ruigpootuil op zee? 
 

  

Britse offshore-mensen met belangstelling voor vogels en andere dieren die ze bij hun werk op olie- en gasinstallaties soms 
tegenkomen hebben zich verenigd in de North Sea Bird Club. Een eerbiedwaardige vereniging met een lange historie en een 

groot archief met bijzondere waarnemingen. Men geeft een jaarverslag uit en een 
nieuwsbrief: The Fulmar. Recente nummers zijn te vinden op internet 
(www.abdn.ac.uk/nsbc). In nummer 106 van september 2004 staat een 
opmerkelijke waarneming van een dwergoorpootuil die op 6 juni 2004 levend werd 
aangetroffen op platform Forties Delta (57.43N, 00.54E) in de noordelijke 
Noordzee, zo’n 200 km ONO van Aberdeen. De vogel werd per heli vervoerd naar 
Aberdeen (RSPB) en de volgende dag vrijgelaten. Leuk voor de Britse lijst, want 
die bevat minder dan 25 gevallen.  
 
De recorder wist ook nog te melden dat er nog een tweede offshore-geval van een 
klein uiltje wordt onderzocht. In 2000 werd op een platform op 18 zeemijl uit de 
Nederlandse kust een mogelijke ruipootuil gemeld! De waarnemer was tamelijk 
zeker van zijn zaak, maar vermoedelijk valt steenuil niet uit te sluiten. Deze 
'Nederlandse' vogel werd in tegenstelling tot de 'Britse' helaas niet gefotografeerd, 
dus we zullen er wellicht nooit zekerheid over krijgen. Een steenuil op zee is 
overigens minstens zo bijzonder als een ruigpootuil…            MFL 
 
 
 
 
De Britse offshore-dwergooruil, Forties Delta, 6-6-2004. 

(www.abdn.ac.uk/nsbc) 
 
 
Offshore broedende drieteenmeeuwen 
In dezelfde NSBC Newsletter 106 (2004) staat het vervolgsuccesverhaal van de offshore-kolonie drieteenmeeuwen, die zich al 
jaren bevindt op het Morecambe gasplatform (53.50N, 03.34W) in de Ierse Zee. Deden de drieteenmeeuwen het in 2004 in 

veel kolonies uitgesproken slecht, hier gaat het juist uitgesproken 
goed. In 1998, het jaar van vestiging, kwamen hier de eerste drie 
kuikens groot. In 1999 werden er (op 31 juli) elf kuikens geteld; het 
aantal nesten was zo laat in het seizoen niet meer vast te stellen. De 
situatie in 2000 en 2001 is niet vastgelegd, omdat de NSBC-er die 
deze kolonie volgde, Graham Brown, op een ander platform werkte. 
Gelukkig keerde hij in 2002 terug naar Morecambe en kon vaststellen 
dat er nu minimaal 38 kuikens aanwezig waren. Opnieuw was het 
niet mogelijk om ook de nesten te tellen. In 2003 werden er 66 
kuikens geteld en in 2004 werd een minimum aantal van 58 kuikens 
geteld. De situatie heeft dus mogelijk zijn climax bereikt. Inmiddels 
heeft een Duitse TV-ploeg het eiland bezocht om er opnamen te 
maken in het kader van de vraag wat in de toekomst te doen met niet 
langer rendabele offshore-installaties. Omvormen tot 
zeevogelkolonies? Een idee voor Meetpost Noordwijk?   MFL 
 
 
 
De drieteenmeeuwen op Morecambe (www.abdn.ac.uk/nsbc). 
 

 
 
NIEUWE RUBRIEK: AANGESPOELD? 
In de vorige Nieuwsbrief is een stukje opgenomen over een ‘massastranding’ van gele badeendjes op de Nederlandse kust. Er 
spoelen natuurlijk veel meer leuke beesten aan en niet alleen van plastic. Hierbij een oproep om opvallende zaken te melden, 
zodat we er een berichtje voor de Nieuwsbrief van kunnen maken. Met foto’s natuurlijk!. Begin 2005 was er een verspreide 
‘massa’stranding van vaak nog levende maanvissen. De strandingen werden bijgehouden op de site van Naturalis en op 
www.zeezoogdieren.be. Hieraan is onderstaande informatie ontleend.  
 
Begin 2005 spoelden er op de Nederlandse en Belgische kusten in totaal elf maanvissen aan (tot nu toe). Maanvissen spoelen 
hier wel vaker aan, maar dit is een wel heel uitzonderlijk aantal. Het recordjaar was tot nu toe 1992 met vijf gestrande 
exemplaren De meeste dieren die bij de jongste stranding betrokken waren zijn vervoerd naar Naturalis, waar nader onderzoek 
gedaan zal worden, onder meer naar de maaginhoud. Conservator vissen Martien van Oijen van Naturalis kan nog geen 
Nieuwsbrief NZG jaargang 6 nr. 2  
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