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Ten Geleide

Het doel van een gedetailleerd individueel onderzoek zoals dat nu

werd uitgevoerd, was niet het stellen van een diagnose per individu,

maar het verkrijgen van een indruk van leeftijds- en geslachtsverde-

ling van de slachtoffers alsmede het verkrijgen van een indruk van

processen die bij sterfte een rol spelen. Omdat het voor ons de eer-

ste keer was hebben we ditmaal de nadruk gelegd op het testen van al-

lerhande leeftijdskenmerken (n.a.v. Kuschert et.al, 1981 en Anker-

Nilssen & R?Sstad 1981) ,
om te komen tot een zo betrouwbaar mogelijke

In deze Nieuwsbrief worden gegevens gepresenteerd die tijdens

het rampseizoen 1982/83 werden verzameld. Vier, op zichzelf staan-

de, verslagen geven een overzicht van de stranding, maar vooral

ook van het bijzondere onderzoek dat aan (verzamelde) kadavers

werd uitgevoerd door de auteurs. We moeten deze rapporten beschou-

wen als een ontwikkeling op weg naar een betere registratie van in-

cidenten als deze, waarbij het onderzoek niet alleen beperkt blijft
tot het eenvoudig tellen van slachtoffers. De waardevolle initia-

tieven van vooral Peter Hope Jones (Seabirds at Sea Team, Aberdeen),

die tot uitdrukking komen in de publicaties van Anker-Nilssen &

Røstad (1981) en Uddén & Åhlund (1981), verdienen ons inziens meer

dan navolging alleen. Het is de vraag in hoeverre het NSO, vooral

op langere termijn, de capaciteiten zal kunnen opbrengen om een

dergelijk kostbaar en tijdrovend onderzoek te doen. In ieder geval

is met deze publicaties een eerste aanzet gerealiseerd.

We willen streven naar een rapportage-model. De in 1983 uitge-
voerde onderzoeken zullen daaraan moeten bijdragen. Bij plotseling

optredende incidenten, zoals het in deze Nieuwsbrief beschreven

geval, is een efficiënte aanpak noodzakelijk om in korte tijd zeer

veel gegevens te verzamelen. Daarnaast moet ook een snelle rappor-

tage bijdragen aan een optimale registratie. Het is ook in een aan-

tal ons omringende landen in zeker opzicht traditie geworden een

grootschalig incident binnen een jaar te verslaan (bijvoorbeeld:
Anker-Nilssen & Røstad 1981, Bourne & Parrack 1967, Van Gompel 1981,

Reineking 1983, Uddén & Åhlund 1981, Vauk 1981, 1982, 1983). Dit

schept de mogelijkheid de incidenten sneller te kunnen bediscus-

siëren en daarmee beter te zijn voorbereid bij toekomstige inciden-

ten van vergelijkbare aard.
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leeftijdsbepallng bij vooral de alkachtigen.

liet is de bedoeling dergelijke waarnemingen weer te verrichten

in andere jaren (ook zonder grootschalige incidenten). Om die re-

den houden de auteurs zich aanbevolen voor opmerkingen en kritiek.

Deze publicaties waren niet mogelijk geweest zonder de mede-

werking van velen. Allereerst willen we de tellers bedanken voor

de enorme hoeveelheid gegevens en hun bereidheid desgewenst kada-

vers of oliemonsters te verzamelen en in te zenden. Het Instituut

voor Taxonomische Zoölogie (ITZ, Zoölogisch Museum) te Amsterdam

en dan vooral Dr Jan Wattel en Tineke Prins danken wij voor de ge-

boden gastvrijheid en medewerking. De heer en mevrouw Dijkhuizen

van het Vogelopvangcentrum "De Horst” voor het materiaal; Berend

Voslamber (Rijksdienst voor IJsselmeerpolders, RIJP) voor het be-

langeloos ter beschikking stellen van vergelijkbare gegevens en

Ir. W. Koops (Directie Noordzee, Rijkswaterstaat) voor de resul-

taten van de olie-analyse. CJC

Voor referenties zie gecombineerde lijst op pagina 168

fully adapted
Guillemot


