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Olie-incident in Estland 

 
Olieslachtoffers muurvast in het ijs: het losbikken van een ijseend 
Eind januari 2006 loosde een onbekend gebleven schip olie voor de kust van Estland. In dit gedeelte van de Oostzee 
overwinteren duizenden ijseenden, brilduikers, zwanen en tal van andere watervogels en de gevolgen bleven inderdaad niet uit. 
Ingevlogen om de noodzakelijke metingen en autopsies te doen kon een indruk worden opgedaan van een olieramp onder wel 
heel barre omstandigheden: stookpieten tellen langs een bevroren kust bij -15°C met door wolven en zeearenden aangevreten 
kadavers (de aantallen aaseters daar zijn werkelijk ontelbaar). De schade is uiteindelijk beperkt gebleven tot een slordige 
10.000 olieslachtoffers. Toch een vervelend gezicht al die snijtafels vol met besmeurde ijseenden…  
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RECENTE PUBLICATIES 
Op de ICES website: www.ices.dk is veel te vinden over visserij en (mis)management van de wereldzeeën. ICES is het 
acronym voor: International Council for the Exploration of the Sea die zich op zijn site afficieert als de organisatie die 
zeeonderzoek in de Noordelijke Atlantische Oceaan coordineert en promoot. ICES heeft een opmerkelijk rapport uitgebracht 
over de visserijen op “industrievis”: zandspiering en kever. Dat zijn dus kleine visjes die voor menselijke consumptie 
ongeschikt zijn, maar die massaal gevangen worden om verwerkt te worden tot vismeel (voer voor kweekvis of varkens 
bijvoorbeeld), en visolie. Nog maar kort geleden was de visserij op zandspiering in de Noordzee (gemeten in tonnen gevangen 
vis) verreweg de grootste visserij, nu is het bestand zodanig ingestort dat er niet meer op gevist kan worden. Omdat 
zandspiering ook altijd het voedsel bij uitstek was van veel zeevogels in Schotland, kennen de vogels daar nu late en slechte 
broedseizoenen bij gebrek aan eten en zitten wij hier met steeds toenemende aantallen bruinvissen en zeevogels voor de kust. 
Leuk voor ons, de vraag is hoe die viseters daar zelf over denken! 
Het bewuste rapport heet: Industrial fisheries: sandeel and Norway pout en laat zien hoe de hoeveelheden zandspiering (en 
kever) ver beneden het “veilige” minimum gezakt zijn. Van zandspiering, waarvan ooit jaarlijks meer dan een miljoen ton (!) 
gevangen werd, is nog maar 446.000 ton over, van de hoeveelheid kever, ooit een goed alternatief voor zandspiering, nog maar 
58.500 ton. De EU zag zich genoodzaakt beide visserijen te sluiten in 2005.  
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