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Editorial

Contributions to ATLANTIC SEABIRDS will be published in English,
but all articles will be summarised in Dutch and tables and diagrams will also be

subtitled in Dutch. We strongly encourage contributions from authors whose

first language is not English; the editorial board will do what ever is possible to

get these papers in a publishable format. At the outset of this new venture, we

have established an editorial board with representatives from different parts of

Europe. We have been successful in appointing representatives from Portugal

(Kees Hazevoet), Germany (Stefan Garthe), and Ireland (Hugh Brazier), from as

remote an area as Shetland (Martin Heubeck), and from specific sites such as

the Dutch Delta area (Peter Meininger) and the Wadden Sea (Ben Koks). The

former editor of SEABIRD, Sarah Wanless, also kindly agreed to serve a few

more years on the editorial board of this new journal.

Dit is het eerste nummer van een nieuw tijdschrifi dat gezamenlijk door de

Britse Seabird Group (Zeevogelgroep) en de Nederlandse Zeevogelgroep wordt

uitgegeven, als voorzetting van hun eerdere tijdschriften, SEABIRD (1969-

1998, 20 nummers) en SULA (1987-1998, 12 jaargangen). SEABIRD

This is the first issue of a new journal, jointly issued by The Seabird Group and

the Nederlandse Zeevogelgroep (Dutch Seabird Group) and which is the

continuance of their respective journals, SEABIRD (1969-1998, 20 volumes)
and SULA (1987-1998, 12 volumes). SEABIRD was published annually and all

papers were peer reviewed. SULA was published quarterly and while most full

papers, especially in later years, were refereed, most of the short notes were

checked and edited only by the editorial board. SULA served primarily as an

accessible publication platform for the largely amateur membership of the

Dutch group.

With ATLANTIC SEABIRDS we aim at the continuing and

consolidating the strengths of both journals: a peer reviewed, quarterly journal,
that aims to meet the requirements and expectations of not only the professional

ornithologist, but also the large group of amateur seabirders on either side of the

North Sea. ATLANTIC SEABIRDS will publish papers and short

communications on any aspect of seabird biology. The geographical focus of the

journal is the Atlantic Ocean and adjacent seas at all latitudes, but contributions

are also welcome from other parts of the world provided they are of general
interest. ATLANTIC SEABIRDS is indexed in the Aquatic Sciences and Fisheries

abstracts, Ecology Abstracts and Animal Behaviour Abstracts of Cambridge
Scientific databases and journals.
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verscheen elk jaar één keer en alle hierin gepubliceerde artikelen werden door

referenten beoordeeld. SULA was een kwartaaluitgave en ofschoon in latere

jaren een steeds groter deel van de afgedrukte artikelen werd gerefereerd,
werden vooral de korte bijdragen dikwijls alleen door de redacteuren

nagekeken. SULA was vooral een laagdrempelig medium, bij uitstek geschikt

om artikelen te publiceren van de amateur zeevogelaars waaruit de

Nederlandse groep hoofdzakelijk bestaat.

Met ATLANTIC SEABIRDS wordt getracht de sterke punten van

beide tijdschriften voort te zetten: een gerefereerd kwartaalblad, waarbij de

redactiecommissie het als haar taak ziet om auteurs met raad en daad bij de

publicatie van hun werk ter zijde te staan. Het tijdschrift richt zich in eerste

instantie op het Atlantische gebied, maar bijdragen uit alle delen van de wereld

zijn welkom, vooropgesteld dat de inhoud voor een breed publiek interessant is.

Een overzicht van de in ATLANTIC SEABIRDS afgedrukte artikelen wordt

gepubliceerd in Aquatic Sciences and Fisheries abstracts, Ecology abstracts en

Animal Behaviour abstracts van Cambridge Scientific databases and journals.

De voertaal in het nieuwe blad is Engels, maar alle artikelen worden

voorzien van een Nederlandse samenvatting en Nederlandstalige bijschriften

van figuren en tabellen. De redactie is zich bewust van de achtergrond en

belangstelling van het merendeel van de leden van beide organisaties en zal dan

ook bijzondere aandacht besteden aan publicaties over zeevogels in het

Noordzeegebied. Ook auteurs die de Engelse taal onvoldoende machtig zijn

willen wij aanmoedigen om hun manuscripten, desnoods geheel in het

Nederlands gesteld, aan de redactie van ATLANTIC SEABIRDS voor te

leggen. De redactie heeft zich voorgenomen al het mogelijke doen om ook zulke

bijdragen voor publicatie geschikt te maken.

We hebben geprobeerd om een brede redactie te formeren en menen

daarin geslaagd te zijn met vertegenwoordigers uit Portugal (Kees Hazevoet),

Duitsland (Stefan Garthe) en Ierland (Hugh Brazier), uit een afgelegen gebied

zoals de Shetland Eilanden (Martin Heubeck), of van karakteristieke gebieden

zoals de Zeeuwse/Zuid-Hollandse Delta (Peter Meininger) en het

Waddengebied (Ben Koks). Tegelijkertijd bleek Sarah Wanless, voorheen

eindredacteur van SEABIRD bereid haar enorme ervaring voor het nieuwe

blad te blijven aanwenden.
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