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1994 
Zoals bijna gebruikelijk, kregen we ook het eerste 
kwartaal van dit jaar weer een flink aantal zee
koeten te behandelen. Ditmaal arriveerden ze in 
twee perioden; begin januari en half maart. Het 
probleem dit jaar was dat de meeste erg mager 
waren en binnen een paar dagen stierven. Om
trent de oorzaak van dit ongewone verschijnsel is 
er nog verschil van mening. 
De Britse vogelbescherming geeft de overbevis
sing van de Noordzee de schuld, terwijl de Ne
derlandse vogelbescherming de gifzakjes, die 
ook in ruime mate op de stranden aanspoelden, 
de schuld geeft. Een groot aantal zeekoeten werd, 
onderzocht en het landbouwgif kon in vele dode 
vogels worden aangetoond. De dode zeekoeten, 
die op de Hollandse kust werden aangetroffen, 
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kunnen daarom best het slachtoffer van de gif
zakjes zijn geworden, hetzij direct hetzij indirect 
via het eten van vergiftigde vis. Op vogels, die 
op de Engelse kust aanspoelden, kon echter geen 
gif worden aangetoond. Wat betreft de koeten 
die op de Nederlandse kust aanspoelden moeten 
we dus m.i. aan een combinatie van deze facto
ren denken. Slechts een kwart van de zeekoeten 
revalideerde voorspoedig. 
De koude periode afgelopen winter kende slechts 
enkele slachtoffers. Toen we aan bijvoeren begon
nen te denken, zette de dooi in. Twee houtsnip
pen met kapotte ogen haalden het niet. 
Een bijzondere gast dit kwartaal was de Pape
gaaiduiker. Het beestje eet goed, maar het is zeer 
moeilijk om het verenkleed waterdicht te krijgen. 

- I - I 2 

- I - I 1 

1 

2 I 1 4  

1 

- I 1 

1 I 1 

1 

2 




