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Algemeen jaarverslag 1982

Het lopende project'aan de Noordse Stormvogel Fulmarus glacialis
werd nog

het gehele jaar voortgezet door J.A.van Franeker. Alleen

afgelopen najaar nam het aantal inzendingen even af. De oorzaak was

niet het ontbreken van medewerking maar het ontbreken van gestran-

de stormvogels.
Nieuw was het verzoek om systematisch verzamelde gegevens naar het

percentage gebrilde Zeekoeien Uria aalge aan de Nederlandse kust.

Aan deze oproep werd al snel op grote schaal gehoor gegeven, mede

dankzij een sterk verhoogde sterfte aan Zeekoeien in december en

vooral begin januari 1983.

Op een vergadering in Amsterdam op 18 december 1982, waarop een

aantal vaste tellers was uitgenodigd, werd een regionale coördi-

natie van het telwerk voorgesteld. Het is de bedoeling dat een 8

3 10 vaste medewerkers het telwerk in hun regie stimuleren, con-

Vanaf 13 december 1981 werd op de Noordhollandse kust een ver-

dwijntijden-onderzoek gedaan. De wekelijkse tellingen, op een

traject van 6 km. lengte, rond Camperduin werden tot en met 15

mei 1982 volgehouden. De voor toevallige passanten kennelijk in-

trigerende labels zorgden voor een interessante correspondentie.
De landelijke telling werd gehouden op het weekend van 27/28

februari. Dankzij de enorme medewerking werd 413 km. strand onder-

zocht. Hiervan werd
nog vorig jaar verslag gedaan (Nbr. NSO 3:89-

102), het internationale telresultaat wordt in dit jaarverslag

opgenomen.
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tact onderhouden roet de tellers daar, en desnoods ook tellingen
voor-inzamelen. Alleen de vaste medewerkers zullen In geval van

calamiteiten gealarmeerd worden, waarna zij de activiteiten in

hun regio zouden kunnen begeleiden. De tellingen worden uiteinde-

lijk gewoon ingezameld op het bekende adres. Uiteraard kunnen al-

le tellers hun tellingen gewoon Insturen. De landelijke coördina-
tor zal overzicht moeten houden mt een steeds bijgewerkt archief.

Klaas van Dijk (Groningen), Ep van Hijum (Warns), Prits Jan Maas

(Texel), Kees de Graaf en Jack van Velzen (Den Helder), Hans

Schekke.rman (Castricum) ,
Chris Braat (Haarlem! , Anja van der Niet

(Scheveningen) en Simon Hart (Noordwelle) zijn hiertoe inmiddels

bereid gevonden. Alleen in Zeeland zal nog een contactpersoon ge-

zocht moeten worden. De praktijk zal leren in hoeverre dit nieuwe

systeem functioneert.

De Nieuwsbrief verscheen 5x (totaal 104 pagina's) in een oplage
van 100 stuks. Het aantal betalende leden steeg tot 29. Hierdoor

bleef het totale verlies van de werkgroep beperkt tot een bedrag

van bijna ƒ 100,=. In 1983 zal de oplage iets worden opgeveerd
tot 120 stuks, de abonnementsprijs blijft gelijk.

C.J. Camphuysen Amsterdam


