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Webb, A., A. Stronach, M.L. Tasker & C.J. Stone 1995. VULNERABLE

CONCENTRATIONS OF SEABIRDS SOUTH AND WEST OF BRITAIN. Joint Nature

Conservation Committee, Peterborough (£ 25,- plus £ 4,- postage and

packing), 47pp.

Offringa H., Seys J., Bossche W. van den & Meire P. 1995. SEABIRDS ON

THE CHANNEL DOORMAT. Rapp. IN 95.12, Instituut voor Natuurbehoud,

Hasselt.

In Sula 9(1): 36-40 verscheen een overzicht van zes recent verschenen atlassen

over vogels op de Noordzee op grond van tellingen vanaf schepen en vanuit de lucht,
inmiddels kan een nieuw rapport aan de lijst worden toegevoegd: de zeevogels van

België. Het rapport bespreekt de resultaten van tellingen uitgevoerd vanuit de lucht en

vanaf schepen in de jaren 1992-95, aangevuld met gegevens van de European Sea-

birds at Sea database. In totaal werd ruim 8800km 2 onderzocht en de resultaten wer-

den samengevat in verspreidingskaarten voor de periode juni-augustus, september-no-

vember, december-februari, en maart-mei. Informatie over deze uitgave is te bevragen

bij Henk Offringa, Instituut voor Natuurbehoud,Kiewitdreef 5, 3500Hasselt, België.

Net als eerder de in 1993 uitgegeven atlas 'Seabird concentrations in the North

Sea: an atlas of vulnerability to surface pollutants
’ borduurt dit boekje voort op de

gegevens die tijdens vogeltellingen vanaf schepen en vanuit de lucht werden verza-

meld. In plaats van een bespreking per soort is voor de wateren ten westen van de

Britse Eilanden, voor de Ierse Zee, het Kanaal en de noordelijk Golf van Biskaje een

impressie gegeven van de totale vogelrijkdom in de twaalf maanden van het jaar. In

vier tinten blauw wordt de kwetsbaarheid van een gebied geïllustreerd voor waar het

gaat om oppervlaktewater vervuilende, lipofiele stoffen. In geval van een olieincident

ofwanneer een oliemaatschappij boringen plant, kan zo in een handomdraai zichtbaar

worden gemaakt hoe kwetsbaar (oftewel hoe zeevogelrijk) het gebied is in de verschil-

lende jaargetijden. Het ’companion volume’ over de Noordzee was al onbehoorlijk
duur (ongeveer f 35,-), maar bij dit deeltje worden de grenzen van het betomelijke

overschreden. De uitgave is bedoeld voor beleidsmakers en de prijs is daar kennelijk

op afgesteld. De uitgever noemt de publicatie consequent 'het boek', maar met zijn

slappe kaft, A4 formaat en 47 bedrukte pagina’s zou ik het een brochure noemen.

Bestellingen naar Joint Nature Conservation Committee, Monkstone House, PE1 1JY,

Peterborough, England.
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Meininger P.L., Berrevoets C.M. & Strucker R.C.W. 1995. KUSTBROED-

VOGELS IN HET DELTAGEBIED IN 1994 MET EEN SAMENVATTING VAN ZES-

TIEN JAAR MONITORING 1979-1994. Werkdocument RIKZ OS-95.807X,

Rijksinstituut voor Kust en Zee, Middelburg.

Het Rijksinstituut voor Kust en Zee heeft, zij het in andere gedaanten en onder

andere namen, maar steeds met min of meer dezelfde mensen, door de jaren heen een

grootaantal inzichtelijke rapporten uitgebracht, waardoor we uitstekendop de hoogte

zijn van de aantallen vogels in het Deltagebied. Dit rapport geeft een overzicht van de

in de Delta broedende meeuwen en sterns, de Aalscholver, Kluut, Steltkluut en drie

soorten plevieren. Een uitermate nuttig overzicht en het is te hopen dat we ooit nog

eens zo iets moois van het Waddengebied te zien krijgen. Belangstellenden kunnen

contact opnemen met Peter L. Meininger, Rijksinstituut voor Kust en Zee, postbus

8039, 4330 EA Middelburg.

White R. & Webb A. 1995. COASTAL BIRDS AND MARINE MAMMALS OF MID

DORSET. Joint Nature Conservation Committee, Peterborough.
Een rapport over zeevogels, kustvogels en zeezoogdieren aan de Engelse zuidkust

(tussen Portland BUI en Durlston Head). Zowel het voorkomen als broedvogel, op

zee, als dood op de kust wordt beschreven. Ook van de zeezoogdieren worden zowel

strandingen als waarnemingen besproken. Informatie over deze uitgave is te krijgen

bij Joint Nature Conservation Committee, Seabirds Team, Offshore Animals Branch,
Dunnet House, 7 Thistle Place, ABI 1UZ Aberdeen, Scotland U.K.

Dunn E. 1995. GLOBAL IMPACTS OF FISHERIES ON SEABIRDS. Birdlife

International contribution to the London Workshop on Environmental

Science, Comprehensiveness and Consistency in Global Decisions on Ocean

Issues, 30 November-2 December 1995, Birdlife International, Cambridge.
Een document dat speciaal werd geschreven als bijdrage van Birdlife Inter-

national voor de 'London Workshop on Environmental Science, Comprehensiveness
and Consistency in Global Decisions on Ocean Issues' (30 November-2 December

1995). Het rapport vat een aantal aspecten samen betreffende visserij en zeevogels,
zoals de effecten van overbevissing, industrie visserij, long-line visserij en het

overboord zetten van bijvangst. Het rapport bevat geen adres. maar het is wellicht

verkrijgbaar via de Nederlandse afdeling van Birdlife International in Zeist

(Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist).


