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J.S.Pedersen 1989. En sammenstiling af Skrápernes forekomst i Skandinaviske

farvande i Srene 1978-1987. [A compilation of the occurrence of sheanvaters in

Scandinavian waters in 1978-1987] Pelagicus 4:11-17.

Een bespreking van alle tijdens zeetrektellingen in Scandinavische wateren

waargenomen pijlstormvogels in de jaren 1978-1987 (2558 Grauwe, 532 Noordse,

40 Grote en 25 Kuhls Pijlstormvogels). Seizoenpatroon, voorkomen door de

jaren heen en vergelijkingen met langer geleden.

PELAGICUS is het éénmaal per jaar verschijnende periodiek van de Scandinavi-

sche Zeevogelgroep. Het vierde nummer bevat tal van artikelen die voldoende

interessant zijn om hier te vermelden. Voor de volledigheid wordt zowel de

originele titel als de Engelse vertaling gegeven.

P.EJönsson 1989. Tobisgrisslan Cepphus grylle i Kattegatt - en stationar fagelart

i ett krisdrabbat hav. [The Black Guillemot in the Kattegal - a resident seabird in

a disturbed marine environment] Pelagicus 4:1-10.

Distributie, populatie ontwikkelingen, doodsoorzaken, ringmeldingen en dieet

van de Zwarte Zeekoet in het Kattegat. Recente schattingen van de populatie
komen neer op 1100 broedparen. In Denemarken neemt de Zwarte Zeekoet als

sinds de 20-er jaren toe, in Zweden worden afnames geconstateerd. Het broed-

succes was over het algemeen goed, maar plaatselijk werd dit negatief door

ontsnapte Minks beïnvloed. De voornaamste doodsoorzaak (ringmeldingen) was

jacht in de jaren 60 en 70, terwijl verdrinking in netten en oliebesmeuring
domineerden in de jaren 80. De belangrijkste prooivis in de broedtijd was

Botervis Pholis gunellus (60-80% van alle aangebrachte prooien op het nest).

Ringgegevens bevestigden de indruk dat de populatie uitermate plaatstrouw is.

Juveniele vogels hadden nog de sterkste neiging tot dispersie.



Recente publicalies 115

S.BIomqvist 1989. Den förbisedda oljedöden bland havsfSglar. [The overlooked

oiling mortality among seabirds] Pelagicus 4:18-21.

Een bespreking van de nieuwe ontwikkelingen rond olieslachtoffers. Flinke

literatuurlijst, weinig nieuws.

H.Skov, J.Durinck & F.Danielsen 1989. Sammenfaldende forekomst mellem

Sponger Alle alle og Glaskutling Aphya minuta i Flekkefjord, Sydnorge, novem-

ber 1988. [Spatial coincidence of Little Auk and the gobiid Aphya minuta in the

Flekkefjord, south Norway, November 1988] Pelagicus 4:22-24.

Een twee uur durende transecttelling van de Noordzee tot in de Plekke -

fjord, Zuid-Noorwegen, in november 1988 aan boord van het onderzoeksschip
MV Eldjarn. Kleine Alken waren schaars op open zee, maar in de fjord werd

een concentratie van op z’n minst 1000 vogels aangetroffen. De echosounder gaf

op deze plaats een concentratie plankton of kleine schoolvis aan. Vastgesteld kon

worden dat althans een deel van de echo’s afkomstig waren van Glasgrondels

Aphya minuta, maar het onderzoek liet niet toe dat uitgezocht kon worden of de

Kleine Alken inderdaad op deze visjes of op zooplankten predeerden.

F.Pettersson & P.Berggren 1989. Observationer av tumlare Phocoena phocoena I

svenska vatten 1988-1989. [Observations of Harbour porpoises in Swedish waters

1988-1989] Pelagicus 4:25-28.

Een samenvatting van alle waargenomen Bruinvissen in Zweedse wateren

en een bespreking van twee cruises langs de Zweedse kust. CJC


