
Recente publicaties 149

Ruilabonnementen

Periodicals in exchange

BOLETIN GRUPO IBéRICO DE AVES MAPINAS (GIAM),

N° 9, primavera 1990.

Alvarez Lao C.M. 1990. COLORACIONES EN CORMORAN MOÑUDO. Bol.

GIAM 9: 1-2.

Hierin wordt de kleurvariatie besproken van de naakte delen van juveniele
Kuifaalscholvers aan de Spaans-Atlantische noordkust. Een aanzienlijk aandeel

van deze vogels vertoont geelachtige poten in plaats van de voor de ondersoort

aristotelis beschreven zwarte poten. Ofschoon dit een kennwk is van de mediter-

rane ondersoort desmarestii, acht de auteur het waarschijnlijker dat er sprake is

van individuele variatie dan van de verschijning van mediterrane vogels aan de

Atlantische kust.

Costas R. 1990. SOBRE LA PRESENCIA DE AVES MARINAS ACCIDEN-

TALES, PROCEDENTES DEL HEMISFERIO SUR, EN LAS COSTAS

IBÉRICAS. Bol. GIAM 9: 2-3.

Deze bijdrage geeft een kort verslag van de resultaten van een enquête onder

zeelieden in Galiciê (NW-Spanje) omtrent het vangen en meenemen van

zeevogels door zeelieden. Hieruit kwam naar voren dat diverse soorten, vooral

albatrossen, jan van genten en pijlstormvogels, vrij fanatiek worden gevangen ter

voeding, maar ook ter vermaak van de mannen. Vaak komt het voor dat

dergelijke vogels in leven worden gehouden en als een soort mascotte worden

meegenomen naar huis, alwaar ze voor de Iberische kust weer worden vrijgela-
ten. De auteur noemt dit als voornaamste argument voor zijn theorie dat de

grote meerderheid van de waarnemingen van zeevogels uit de zuidelijke oceanen

in het Noordatlantisch gebied (voor zover ze niet gebruikelijkerwijs hierheen

trekken) alleen dankzij menselijke activiteit hier hebben kunnen aankomen.

BOSCO & Dies Jambrino I. 1990. EL INCREMENTO DE GAVIOTA

CABECINEGRA EN LA ALBUFERA DE VALENCIA. Bol. GIAM 9: 3-4.

Zwartkopmeeuwen overwinteren in groten getale aan de Noordspaanse Middel-

landse Zeekust (zo’n 50,000 vogels). Niettemin was de soort verder zuidwaarts
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schaars en kwam zij in de regio van Valencia tot voor kort uitsluitend voor in de

provincie Castellón in het noorden. In de Albufera de Valencia werd de soort

vóór 1985 nimmer gezien. Hierna is het aantal waarnemingen sterk toegenomen,

tot zo’n 300 regelmatige overwinteraars in recente jaren.

Alvarez Lao C.M. 1990. DATOS SOBRE EDADES DE ALGIDOS EN

ASTURIAS. Bol. GIAM 9: 4.

Aan de hand van veldwaarnemingen en onderzoek van kadavers stelde de auteur

vast dat in de winter aan de noordkust van Spanje van 40 waargenomen

Zeekoeien 87.5% en van 49 Alken 91.8% onvolwassen was. Bij Papegaaiduikers
leek hetzelfde beeld te bestaan, maar de steekproef was te gering om dit hard te

maken.

SEEVÖGEL, Band 11. Heft 2, Juni 1990.

De Vries R. 1990. BRUTVOGELBESTÄNDE AN DER DEUTSCHEN

NORDSEEKüSTE IM JAHRE 1988 - DRITTE ERFASSUNG DURCH DIE

ARBEITSGEMEINSCHAFT "SEEVOGELSCHUTZ". Seevögel 11: 21-26.

De werkgroep "Seevogelschutz" voerde in 1988 een integrale broedvogeltelling uit

van de Duitse Noordzeekust, inclusief de eilanden. Enkele interessante resultaten

zijn: 2540 paar Bergeend, 1230 paar Eidereend, 16 paar Middelste Zaagbek,
22022 paar Scholekster, 6205 paar Kluut, 19 paar Bonte Strandloper, 48703 paar

Kokmeeuw, 2897 paar Stormmeeuw, 2123 paar Kleine Mantelmeeuw, 34123 paar

Zilvermeeuw, 49 paar Lachstem, 8220 paar Grote Stern, 8029 paar Visdief, 3550

paar Noordse Stern, 3894 paar 'noordse dief en 514 paar Dwergstern.

Hartwig E., Schrey K. & Schrey E. 1990. ZUR NAHRUNG DER LACH-

MÖWE (LARUS RIDIBUNDUS ) IM NIEDERELBERAUM. Seevögel 11: 27-31.

Op basis van 112 maaganalyses van adulte Kokmeeuwen, verzameld in het

natuurreservaat "NSG Flullen" werden drie hoofvoedselgebieden onderscheiden:

velden/weilanden, wadvlakten/sloten en vuilstortplaatsen. Het bleek dat veel vogels
van de wadvlakten/sloten gebruik maakten, met bv. visresten in 86.8% van de

magen. Spiering was de meest gegeten vissoort. De categorie velden/weiden

kwam op de tweede plaats. Van het dierlijk voedsel waren insecten (vooral

kevers) het belangrijkst (56.3% van de magen). Ook werden in 58.0% van de

magen plantenresten aangetroffen. Afval was een onbelangrijke voedselbron.
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SEEVÖGEL, Band 11, Heft 3, September 1990.

Müller H.H. 1990. ORNITHOLOGISCHE NOTIZEN VON DEN FALKLAND

ISLANDS. Seevögel 11: 41-46.

Tijdens een bezoek in maart 1987 nam de auteur 79 vogelsoorten waar op de

Falklands, meest zeevogels (o.a. 17 soorten Procellariiformes). Curiosa waren

Chinstrap Penguin Pygoscelis antarcticus, concentraties van Grote Pijlstormvogel

Puffinus gravis en Noordse Pijlstormvogel P. puffinus en van Noordse Stern

Sterna paradisaea.

Hartwig E., Stühmer F. & Clemens T. 1990. ZUR ERNÁHRUNGSOKOLO-

GIE DER KÜSTENSEESCHWALBE (.STERNA PARADISAEA) AUF SCHAR-

HÖRN. Seevögel 11: 53-59.

De jongen van Noordse Sterns op Scharhörn werden voornamelijk gevoerd met

clupeiden (waaronder Sprot) en zandspieringen. De kwaliteit van het voedsel nam

toe met de leeftijd van de jongen. Er werden 1.3 voedingen per nest per uur

geregistreerd, waarin beide ouders participeerden. De voedingsfrequentie was

hoger bij eb dan bij vloed en ook nam voedingsfrequentie toe met de leeftijd

van de jongen. Het voedsel werd door de jongen slechts bij hoge uitzondering

geweigerd. Er werd gefourageerd op de vaargeul van de Elbe (de meest

productieve plek) en op de wadvlakten ten noorden van Scharhörn. De maximale

actieradius bedroeg 4 km.


