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Determinatie van olieslachtoffers

Op zich een uiterst gelukkige situatie. Het is echter jammer dat we

lang niet alle tellers goed kennen of dat optimaal contact kan wor-

den onderhouden met de inzenders. Zo nu en dan ontvangen we gegevens

(determinatiesvan moeilijke soorten) waarvan niet duidelijk is of de

waarnemer wel voldoende kritisch is geweest of we weten eenvoudig
niet of de goede determinatiekritcria zijn gehanteerd. Het is nauwe-

lijks doenlijk om voorkomende gevallen op te lossen door contact op

te nemen, het verwerken van de gegevens Is al een dagtaak. Veel

voorkomende probleemgevallen zijn bijvoorbeeld: Parelduiker (Gavia

arctica), strandlopers (genus Calidris), jagers (genus Stercorarius)

en Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus), maar ook bijvoorbeeld de Alk

(Alca torda) en Zeekoet (Uria aalge). Ook ontvangen we soms volstrekt

onmogelijke leeftijdsdetarminaties (alleen te bepalen door sectie)

die we toch weg moeten strepen (adult Noordse Stormvogel bijvoor-
beeld)

.
Mogelijk worden er soms onterecht determinaties afgewezen.

Bedenk dat we ervan uitgaan dat iedereen ter goeder trouw determineren

zal. Ke zouden het bijzonder op prijs stellen indien de waarnemer

bij moeilijke soorten even aangeeft met behulp van welke kenmerken

tot een bepaalde determinatie is besloten (alléén moeilijker soor-

ten!.'). In geval van problemen kan men ten allen tijde bij mij te-

recht.
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De determinatie van vogels in de hand hoeft doorgaans geen grote

problemen op te leveren. Bij het telwerk aan olieslachtoffers is

de determinatie soms wat moeilijker, of zelfs zeer moeilijk, door-

dat het kadaver de nodige onderdelen mist, al erg lang op het strand

ligt, of eenvoudig omdat het een moeilijke soort betreft. De reeds

lang geleden aangekondigde handleiding voor de determinatie van

olieslachtoffers (Camphuysen & De Wijs in prep.) zal nog
niet snel

kunnen verschijnen helaas. Grote

delen van deze handleiding zijn

nu toch in vergevorderde staat van

voorbereiding en het zal een troost

zijn dat we kunnen vaststellen dat

het uiteindelijke resultaat veel

uitgebreider zal zijn dan de eerste

opzet deed verwachten. Het is nu

eenmaal niet anders, voorlopig zal

iedereen het met de bekende deter-

minatiewerken moeten doen.

Het onderzoek naar olieslacht-

offers, in het bijzonder het basale

telwerk, heeft sinds 1977 een enorme

vlucht genomen. Dat er nu, mei ’82,
al weer meer dan 1.000 kilometer is

geteld betekent dat er in Amster-

dam bijna dagelijks tellingen van vele medewerkers binnenkomen.


