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OPROEP AAN ALLE STRANDWANDELAARS 
 
Het regelmatig tellen van aangespoelde vogels kan een aardig beeld geven van de 
vervuiling door stookolie van onze kustwateren. De aangespoelde vogels kunnen  
echter ook waardevol studiemateriaal opleveren. Dit schrijven heeft tot doel om 
medewerking te krijgen voor een onderzoek naar het voorkomen van de Noordse  
Stormvogel voor onze kust. Dit onderzoek is al enige tijd geleden gestart en de 
eerste resultaten werden in het tijdschrift Ardea gepubliceerd. Voor dit onder- 
zoek werden alle balgen uit het Zoölogisch Museum Amsterdam en uit het Rijks- 
museum voor Natuurlijke Historie te Leiden nauwkeurig bestudeerd. Uit dit onder- 
zoek, waarbij 120 balgen betrokken waren, kwamen de volgende zaken naar voren: 
- de Noordse Stormvogel spoelt in alle maanden van het jaar aan. De meeste exx. 

worden gevonden na stormen en in de maanden april en mei. 
- opmerkelijk is dat de donkere kleurvormen van de Noordse Stormvogel in praktisch 

alle maanden van het jaar gevonden werden. Over het percentage donkere vogels 
t.o.v. de lichtere vogels is aan de hand van het museummateriaal geen zinnig  
woord te zeggen, omdat veel mensen alleen bijzondere vogels naar het museum 
brengen. De donkere Noordse Stormvogels worden dan opgestuurd en de lichte exx. 
laat men op het strand liggen. 

- Een zeer opmerkelijk verschijnsel in het museummateriaal is dat in de eerste  
vier maanden van het jaar een enorm vrouwenoverschot wordt gevonden. Dit kan  
niet verklaard worden met selectief opsturen zoals bij de donkere vogels, omdat  
de sexe pas bij sectie kan worden vastgesteld. In de eerste vier maanden van  
het jaar is de verhouding man : vrouw gelijk aan 1 : 4, terwijl deze verhouding  
in de rest van het jaar 1 : 1 bedraagt. Dit verschil in verspreiding tussen de 
sexen is wellicht het gevolg van een sterkere binding van de mannetjes aan de  
broedplaats in de maanden voor het broedseizoen. 

Onderzoek met behulp van museummateriaal wordt erg bemoeilijkt doordat de onder-
zoeker vaak niet weet hoe selectief de verzameling balgen tot stand gekomen is. 
Daarom het verzoek aan alle strandwandelaars om alle gevonden Noordse Stormvogels  
mee te nemen en op te sturen. Dit opsturen is beslist noodzakelijk, omdat het  
bepalen van de sexe alleen inwendig ken gebeuren. De herkomst van de gevonden  
vogels kan vrij nauwkeurig aan de hand van de maten bepaald worden, maar dan moet  
wel bekend zijn of de vogel een mannetje of een vrouwtje is. Ook kan in het  
museum ongeveer bepaald worden hoe oud de vogel is. Ook zal bekeken worden of er  
zich stookolieresten in de maag bevinden. Ook een schone vogel blijkt vaak door  
olie gestorven te zijn. 
Erg belangrijk is ook het onderzoek naar de kleurfasen. In veel vogelboeken wordt 
gesproken van een lichte en een donkere fase. Dit is niet juist, omdat geheel  
donkere vogels zelden gezien worden en er van een zeer geleidelijke overgang van  
zeer licht tot geheel donker bestaat. Alleen als steeds dezelfde personen alle 
vondsten op kleur sorteren, kan iets gezegd worden over het voorkomen van donker 
gekleurde Noordse Stormvogels voor onze kust. Wel is het natuurlijk zo dat de 
donkerste en kleinste stormvogels uit zeer noordelijke gebieden afkomstig zijn,  
maar ook meer zuidelijk komen populaties voor met kleine donkere en ook lichte 
Noordse Stormvogels. 
Daarom het verzoek stuur alle gevonden Noordse Stormvogels naar: 

Instituut voor Taxonomische Zoölogie  
Afdeling Vogels 
postbus 20125 
1000 HO AMSTERDAM 

Postzegels zijn niet nodig, want die worden door het museum betaald. Verpak de  
vogels wel goed: eerst in een goed afgesloten plastic zak en dan in een stuk  
karton of een doos. Ook vogels die zwaar met olie besmeurd zijn, al een kop of  
poot missen of niet meer zo fris zijn, mogen worden opgestuurd, omdat ze voor  
één van de vragen van het onderzoek altijd wel bruikbaar zijn. Vermeld bij iedere 
vondst datum, vindplaats, naam van de vinder, bijzonderheden die van belang zijn  
om de sterfdatum zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. 
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