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Zeldzame zeevogels in 1982

Afgewezen werden de waarnemingen van:

Grote PijTstorravogel (22 sep. Texel), Westmediterrane Noordse Pijlstormvogel (9

okt. Kestkapelle), Poelsnip (9 dec, Scheveningen), Kleine Burgemeester (12 feb,

Hbz. en 19 nov, Scheveningen).

Om misverstanden te voorkomen zal hieronder nogmaals de lijst met soorten

vermeld worden die de CvZ ter beoordeling doorstuurt naar de CDNA (indien hier-

tegen althans geen bezwaar bestaat bij de waarnemers) en wwrvan dus een goede

beschrijving vereist wordt:

IJsduiker Stormvogel!je

Geelsnavelduiker Kleinste Jager

Grote Pijlstormvogel Kleine. Burgemeester

Kuhls Pijlstormvogel Lachstern

Westmediterrane Noordse Pijlstormvogel Zwarte Zeekoet

De volgende soorten beoordeelt de CvZ weliswaar zelf, maar toch behoort ook

van deze soorten een goede en volledige beschrijving te worden overhandigd:

Parelduiker (zekereen vogel in winterkleed) Reuzenstem

ongedetermineerde "grote duiker" Vorkstaartmeeuw

ongedetermlneerde "grotere pijlstormvogel"

Kurfaalscholver

Van de onderstaande soorten dient minimaal de afstand tot de waargenomen

vogel(s) en of de leeftijd dan wel het kleed van de betreffende vogel(s) vermeld

te worden:

In de halfjaarverslagen van de CvZ staan iedere keer een aantal waarnemingen

van zeldzame soorten die bij het verschijnen van deze verslagen nog niet door de

CDNA waren beoordeeld. Inmiddels heeft de CDNA de nog openslaande waarnemingen

van 1982, gepubliceerd in de verslagen 23 en 24, beoordeeld.

Aanvaard werden de volgende waarnemingen:

IJsduiker Gavia immer 3 jan. 1 ex. t.p. Hbz.

8 okt. 1 ex. N Texel.

Grote Pijlstormvogel Puffinus gravis

10 apr. 1 ex. N Hbz.

Westmediterrane Noordse Pijlstormvogel Puffinus puffinus mauretanicus

30 aug. 1 ex. Scheveningen en Noordwijk

Stormvogeltje Hydrobates pelagicus

6 okt. 1 ex. t.p. Hbz.

Brilzeeëend Melanitta perspicillata

10 apr. 1 mannetje N Texel

Zwarte Zeekoet Cepphus grylle 10 apr. 1 ex. N Hbz.
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Rosse Franjepoot (een langsvliegende vogel behoeft meer toelichting)

Zwartkopmeeuw

Grote Burgemeester (een volwassen vogel moet oitgebreider beschreven worden dan

een le winter ex.)

Kleine Alk

Papegaaiduiker

Bovendien behoren waarnemingen van soorten sis Vaal Stormvogel t;je, Grauwe

en Noordss PijistormvogeX en Middelste .Jager gedaan buiten de gebruikelijke trek-

tijden ook van enige toelichting voorzien te worden.
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