Speciale actie voor de albatros
(overgenomen uit de Nieuwsbrief van Vogelbescherming Nederland, van oktober 2005)
De BirdLife campagne 'Save the Albatross' heeft een nieuwe fase bereikt. De RSPB, de Engelse BirdLife Partner, heeft een
speciale taakgroep, Operation Ocean Task Force, opgericht om trainers te plaatsen op schepen die zijn ingericht voor
langelijnvisserij (long line fishery). De trainers moeten de bemanning uitleggen hoe ze op een simpele manier voorkomen dat
zeevogels aan de haak geslagen worden. Speciaal voor dit project heeft de RSPB een website ontwikkeld:
www.savethealbatross.net. Sir David Attenborough ondersteunt de campagne: "Albatrossen moeten nog miljoenen jaren in alle
vrijheid over de wereldzeeën kunnen zwerven. We moeten nú een einde maken aan de zinloze slachtpartijen, anders verdwijnt
er een complete tak van de evolutionaire boom." Elk jaar verdrinken meer dan 100.000 albatrossen omdat ze op het aas duiken
dat de grote varende visverwerkingsfabrieken aan kilometerslange lijnen uitgooien. Van de 21 albatrossoorten worden er nu 19
ernstig in hun voortbestaan bedreigd. Meer informatie over de campagne 'Red de albatros' is te vinden op de site van
Vogelbescherming Nederland, onder Birdlife International.

Witte meeuw
In de serie: “albino” zeevogels deze keer een foto van een leucistische zilvermeeuw. De vogel werd slechts eenmaal gezien, op
de vuilnisbelt van Oulu, Finland (65°00’N, 25°26’E)op 13 augustus 2005 en dus meteen gefotografeerd door Ari Kakko
(arikakko@saunalahti.fi). Niet eenvoudig te determineren, maar op grond van grootte, vorm en gedrag is Arie ervan overtuigd
dat het niet om een of andere burgemeester gaat, maar om een zilvermeeuw. Meer foto’s zijn te vinden op:
http://www.tarsiger.com/index.php?pic_id=muu1124014762&lang=fin. De vogel heeft een blauwe iris en een totaal ongesleten
(juveniel dus, want augustus) verenkleed. Het is geen albino, ondermeer omdat de vogel op de snaveltip en op de kop nog
enige pigmentatie laat zien.
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Vliegende Vis in de Golf van Biscaje op 27-7-2005
Vanaf de veerboot tussen Portsmouth en Bilbao, de “Pride of Bilbao” worden regelmatig leuke waarnemingen gedaan zoals
Cuvier’s en Cowerby’s spitssnuitdolfijn, Wilsons stormvogeltje en Kleine Pijlstormvogel. Ook is dit jaar al een paar keer een
Blauwe Vinvis waargenomen. De reis duurt ongeveer 32 uur. De heenreis met vertrek ‘s avonds en aankomst ‘s ochtends vroeg
en twee overnachtingen. De terugreis met 1 overnachting en vertrek en aankomst in de middag. Ik heb deze reis heen gemaakt
van 16 t/m 18 juli, en terug 27 en 28 juli. Het vertrek de 16e vond plaats in de avondschemering zodat er die dag weinig meer
viel waar te nemen. De 17e bij dageraad bevonden we ons nog iets noord van het Ile de Ouessant in Het Kanaal. De
omstandigheden waren met 0-2 Bft. ideaal voor het waarnemen van Bruinvissen (ruim 20), Dwergvinvissen (3),
Stormvogeltjes (8) en een Maanvis. Ook werden een paar keer groepjes Gewone Dolfijnen waargenomen. Rond het middaguur
naderde het schip het meer interessante deel van de reis, de rand van het continentale plat. Hier, en in het diepe deel van de
Golf van Biskaje erachter, worden doorgaans de meeste zeezoogdieren gezien. Helaas was de wind inmiddels toegenomen tot
4-5 Bft. Toch werden nog een paar keer groepen Gewone Dolfijnen gezien, eenmaal een groep Tuimelaars (ca. 25) en een
groepje boegsurfende Gestreepte Dolfijnen (ca. 8).
Het vertrek voor de terugreis was om 14:15 zodat we nu bij daglicht over de onderwatercanyons ten noorden van Bilbao
konden varen. De wind was met ca. 4 Bft. niet ideaal maar we hadden al gauw goed zicht op een Cuvier’s spitssnuitdolfijn.
Later volgden er nog twee. Verder werden diverse groepen gewone dolfijnen, een groep gestreepte dofijnen, een losse griend
en ditto tuimelaar en zes, goed waar te nemen, gewone vinvissen. Na een paar uur varen zweefde er opeens een niet nader
Nieuwsbrief NZG jaargang 7 nr. 2

-4-

