Herstelprogramma voor Vale Pijlstormvogel Puffinus mauretanicus
De recent afgescheiden en uiterst zeldzame Vale Pijlstormvogel Puffinus mauretanicus
(totale populatie: minder dan 3500 paar) heeft in zijn broed- en foerageergebieden op en rond
de Balearen te maken met: illegale jacht, predatie door ratten en katten, verstoring van
kolonies, verdrinking in visnetten, overbevissing van zijn prooien en verontreiniging. De
bekende kolonies krijgen nu extra aandacht en bescherming onder een EU-LIFE programma
(kosten: bijna 3 miljoen Ecu). Onder andere zal getracht worden het aantal kolonies uit te
breiden door herintroducties en plaatsing van kunstnesten. Het programma omvat verder een
uitgebreide studie naar de biologie van de soort, bescherming van kolonies, inclusief het
aanpakken van de ratten en katten, aankoop van land met kolonies en publieksvoorlichting.
Meer info: http://www/life-puffinus.org
Vogelaanvaringen met verlichte schepen.
Vogels en verlichting zijn in het nieuws. De NAM moet lampen op boortorens op zee
afschermen om ‘lichtvervuiling’ tegen te gaan, als men al mag boren. Schiphol in zee
(inmiddels afgelast) voorzag ook grote problemen met vogels rond de lampen van start- en
landingsbanen. In dit ‘licht’ is de volgende waarneming wel aardig, afkomstig van het
motorschip Tabriz Khalilbeyli op vaste positie 40.0°N, 51.4°E (Kaspische Zee): op 7
november 1997 vloog ‘s morgens vroeg een groep van 5 Geoorde Futen Podiceps nigricollis
tegen het hel verlichte schip. De vogels werden aan dek dood teruggevonden met bloed aan
de snavels. Op 19 december vloog zich een Krooneend Netta rufina te pletter tegen de
helverlichte zijkand van een hut. De wakkere bewoner van de hut snelde naar buiten, raapte
de vogel op en overhandigde deze de volgende ochtend aan de kok, die het beest vervolgens
tot groot genoegen van de bemanning in het dagmenu verwerkte.
Bron: Sea Swallow 48: 35 (1999).

Recente publicaties
Kustbroedvogels in het Deltagebied: een terugblik op twintig jaar monitoring (19791998); Rapport RIKZ-99.025 door Peter Meininger, Cor Berrevoets en Rob Strucker:
Een overzicht van de trends in de aantallen voor alle zee- en kustvogels worden geduid in het
licht van de ontwikkeling van het Deltagebied en het menselijk gebruik ervan. Een tiental
soorten voldoet (ruim) aan het RAMSAR 1% criterium, met de Zwartkopmeeuw Larus
melanocephalus, waarvan 50% van alle Noordwest-Europese broedvogels in de Delta zitten
als topper Het rapport geeft verder uitgebreide beschrijvingen van de (ontwikkeling van de)
verschillende wateren in de Delta, en uitgebreide soortsbesprekingen. Deze eindigen steeds
met een prognose voor verdere ontwikkelingen.

Congressen
Op 14/15 september vinden op Texel de zogenaamde ‘Noordzeedagen’ plaats, georganiseerd
door Alterra-Texel. De bedoeling van deze dagen is een ‘intensieve uitwisseling van ideeën
tussen beleidsmakers en Noordzee-onderzoekers. Kosten: ca. 320 gulden.

Bijzondere waarnemingen en vondsten: Geringde Zeevogels
(Geen meldingen binnengekomen)
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