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Oproepen & Mededelingen

1. Telwerk in 1982.

Dit jaar werden tot nu toe (half mei 1982) 179 tellingen inge-

stuurd. In totaal betekent dit een afstand van 1.138 km. kust. Het

ziet er dan ook naar uit dat we dit jaar weer een erg volledig beeld

gaan krijgen. De huidige verdeling van het telwerk over de maanden

is:
maand getelde km. % van totaal

januari 307 km. 27

februari 496½ km. 44 ’

maart 191 km. 17

april 104 km. 9

(mei) 33½ km. 3

De verdeling over de diverse deelgebieden geeft een inmiddels al

vertrouwd beeld te zien:

veel telkilometers in de deelgebieden II( 238 ), III ( 293 ) en

VI ( 295½ ), wat minder in de resterende I ( 131 ), IV ( 94½ ) en

V ( 80 ). Normaliter wordt gedurende de zomermaanden nog wel het

één en ander geteld op de Waddeneilanden (met name V), in het Del-

tagebied komen de meeste tellingen steeds uit de wintermaanden.
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Vorig jaar hebben verschillende mensen extra hun best gedaan om

de 'zoroerinzinking' weg te werken (met veel succes overigens). We

hopen dat er ook dit jaar weer mensen bereid zullen zijn om ook

in de saaie maanden nog wat telwerk te verrichten. Met name de

maand augustus komt er jaar op jaar bekaaid af!

2. Stranding Noordse Stormvogels, april/mei 1982.

In maart en april waren de Noordse Stormvogels voor de Neder-

landse kust opmerkelijk talrijk gedurende enkele winderige tijd-

vakken. Zeetrektellers registreerden aantallen die normaliter

alleen in de herfst (en dan nog op goede dagen) worden gemeld.
Enige tijd later werden er langs de gehele Nederlandse kust ineens

vele Noordse Stormvogels gevonden. Een groot deel hiervan is naar

het Instituut voor Taxonomische Zoölogie gestuurd. Het merendeel

van de vogels leek niet door olie te zijn omgekomen alhoewel de

bevindingen bij de verschillende melders niet precies gelijk wa-

ren
.

Een stranding als deze is al wel eerder voorgekomen. In 1975

lagen er ook bijzondere aantallen op het strand. In juli en augus-

tus worden ook nogal eens forse aantallen gemeld, vooral van de

Waddeneilanden, waarbij het ook vaak niet om duidelijke oliesdacht-

offers gaat. Wellicht dat het snijwerk van Jan Andries van Frane-

ker één en ander verduidelijken zal.

3. Brilvorm van de Zeekoet (Uria

aalge).

Bij de Zeekoet is het voorkomen

van een gebrilde vorm bij velen waar

schijnlijk wel bekend. Het aandeel

gebrilde vogels verschilt per po-

pulatie. In het kader van een on-

derzoek naar de herkomst van de in

Nederland (lees: voor de Nederlandse

kust) overwinterende Zeekoeien door

W.J.R.de Wijs leek het zinvol om de gebrilde Zeekoeien enigszins
naar voren te halen. De Zeekoet is een algemeen olieslachtoffer

aan onze kust zodat een grote steekproef mogelijk zou zijn. Daarbij
is het voor deze bepaling niét nodig om de Zeekoeien allemaal te

verzamelen (als bij de Noordse Stormvogel). Of een Zeekoet al dan

niet gebrild is kan eenvoudig in het veld worden bepaald (ook in

winterkleed). Het is echter niet voldoende om alleen bij gebrilde
Zeekoeien aan te geven dat dat zo is. Om een goed inzicht te krijgen
moet bij alle (of althans veel) Zeekoeien worden bekeken én ver-

meld of het a. een gebrilde Zeekoet is 6f b. een ongebrilde Zeekoet

6f c. dat niet meer zichtbaar is. Het ligt in de bedoeling om hier-

mee de komende winter te beginnen (medio november 1982). Uiteraard

zijn meldingen hieromtrent ook nu al welkom. Over de bepaling van de

gebrilde vorm zal nog een artikel verschijnen in de komende nieuws-

brief
.

4. Landelijke telling 1982.

Nog niet iedereen heeft zijn telling van de landelijke telling

ingestuurd. Bij deze een dringend verzoek aan alle tellers om na te

gaan of hij/zij zijn telling inderdaad al heeft ingezonden. De re-

sultaten wilde ik nu zo snel mogelijk naar de RSPB sturen. Hoe langer
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hiermee wordt gewacht, hoe later het verslag zal verschijnen, en

hoe groter de kans dat de resultaten van de rest van Europa hierin

weer niet zal kunnen worden verwerkt.

5. Landelijke telling 1981.

De resultaten van de Landelijke telling van 1981 werden reeds

gepubliceerd, zij het alleen de Nederlandse (Camphuysen 1982).
De

gegevens van de omringende landen zijn inmiddels binne'ngekomen.
Het lag in de bedoeling om deze nog in deze nieuwsbrief te publi-
ceren maar een overmaat aan kopij verhinderde dit. Het lijkt zinvol

om even te wachten tot alles van de 1382 telling bekend is zodat de

resultaten kunnen worden samengevat in één verslag.

Iedereen die voorshands meer wil weten over de internationale tel-

ling van 1981 kan eèn kopie aanvragen op het bekende adres.

C.J. Camphuysen 1982. Verslag van de Landelijke Stookolieslachtoffer-

teliing 1981. Nieuwsbrief NSO 3:36-41.


