-9Op het ogenblik (25 december) voorblijven nog in het asiel:
Zwarte zeeëend
3
Zeekoet
2
Noordse stormvogel
(donkere fase!!)
1
Jan Hoek
Dick Hoek
-------------STOOKOLIESLACHTOFFERS OP HET STRAND
Honderden (?) zeevogels zijn het slachtoffer geworden van ruim 250 ton ruwe olie.
De olie is in zee terechtgekomen toen een tanker voor de kust van IJmuiden
scheurde. Deze ramp gebeurde tijdens het stormweer half december.
Door de zuidwestenwind kwam de olie voornamelijk ten noorden van IJmuiden
aan het strand. In de olieplakken zaten veel Zeeëenden, Futen, Zeekoeten en
Alken vast. Ook in Noordwijk werd een niet te verwaarlozen aantal stookolieslachtoffers waargenomen.
De vogels die door de olie werden aangetast, liepen longontsteking op en/of
kregen olie naar binnen waardoor de ingewanden van de dieren verbrandde. Dit is
o.a. aangetoond door de heer J.Hoek, beheerder van het vogelasiel, die enkele
vogels heeft onderzocht o.a. een Roodkeelduiker en een Zeekoet. De vogels vertoonden aan de buitenkant geen olievlekken, maar waren toch doodgegaan. Hun magen
bleken vol te zitten met olie.
Het is opvallend dat in verhouding meer Zwarte zeeëenden werden geteld dan
Zeekoeten. Dit is te verklaren doordat Zwarte zeeëenden minder ver uit de kust
zitten dan de Zeekoeten en zich dus dichter bij de olievelden bevonden.
Slachtoffers in Noordwijk
Donderdag 19 december 1974 werden de eerste slachtoffers waargenomen. Vrijdagmorgen telde ik met M.Wiersema vanaf de Duindamseslag 1 km. strand noordwaarts.
Op deze ene kilometer troffen we 15 Zwarte zeeëenden aan, 3 Zeekoeten en 1 Alk.
Dat is dus 2 slachtoffers op de honderd meter!!
Vrijdagmiddag telden we vanaf de eerste oprit in de Noordduinen tot voorbij de
Langevelderslag. Het aantal was afgenomen tot ongeveer 1 slachtoffer per 100
meter, waaronder 1 Grote zeeëend. Deze dag hebben we enkele slachtoffers naar
het asiel gebracht maar, het was toch beter de vogels meteen uit hun lijden te
helpen.
We spraken af zaterdag het gehele Noordwijkse strand te inventariseren van
Katwijk tot de Langevelderslag. Hier volgen de aantallen:
Zwarte zeeëend
Zeekoet
Alk
Merel
Fuut
Grote zeeëend
Jan van Gent
Drieteenmeeuw

10
5
1
1
5
2
1
1

Bovendien valt nog te vermelden dat alle Drieteenstrandlopertjes die op strand
en over zee werden waargenomen, een olievlek tussen de poten hadden. En als je
dan nagaat dat we op vrijdagmiddag zeker 500 drieteentjes waargenomen hebben.....
Nu was zo'n ramp als deze moeilijk te voorkomen, maar hoeveel schepen lozen
onverantwoord afgewerkte olie op zee waardoor een zeer groot aantal slachtoffers
valt onder de zeevogels.
Dick v.d.Oever
Medewerkende: W.van Duijn, H.van Duijn, L.van Duijn, M.Wiersema en nog
Vele anderen.

