
1

1.1. Inleiding

Omdat deze opzet een grotere tijdsbelasting legt op de sa-

menstellers van het verslag, zal er naar gestreefd worden om

|ook leden buiten het bestuur bij het schrijven ervan te be-

trekken. Zo zijn in dit verslag de uitgebreide teksten van

de Stormvogelachtigen en van de Jan van Gent geschreven door

respectievelijk Sander Lagerveld en Leo Stegeman. Maarten

Platteeuw verzorgde de tekst van de Eidereend en de engelse

samenvattingen. De overige onderdelen van dit verslag werden

verzorgd door Jan den Ouden, Frits-Jan Maas, Maarten Platteeuw

en Hans Schekkerman. De voorplaats is weer van de hand van

Fri i m htn.
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Hans Schekkerman

Omdat van meerdere kanten de wens werd geuit om in elk ver-

slag snel de meest relevante informatie over welke soort dan

ook na te kunnen slaan, maar er anderzijds ook veel waardering

was voor de uitgebreidere soortbesprekingen, is besloten om

met ingang van dit verslag opnieuw de opzet te wijzigen. Net

als voor verslag nr.24 zullen alle waargenomen soorten worden

besproken, zij het summier en alleen wat betreft de belang-

rijkste karakteristieken van het voorkomen van die soorten.

Tegelijkertijd zullen echter ook weer enkele soorten uitge-
breider worden besproken. De uitgebreide besprekingen zijn
voorzien van een engelse samenvatting en samengevoegd in

een apart hoofdstuk van het verslag.

Met ingang van het tweede halfjaarverslag van 1982 hebben de

CvZ verslagen een nieuwe vorm gekregen. Niet meer alle waar-

genomen soorten zouden worden behandeld, maar slechts enkele

voor hel verslag-seizoen karakteristieke, waarop dan dieper

zou kunnen worden ingegaan. Inmiddels zijn twee verslagen in

die gewijzigde vorm verschenen. In nr. 25 was bovendien een

chronologisch overzicht van de belangrijkste trekverschijn-

selen opgenomen, dit om aan het bezwaar tegemoet te komen dat

de niet behandelde soorten in de nieuwe opzet geheel uit het

zicht dreigde te raken. Het samenstellen van een dergelijk
overzicht bleek echter zeer tijdrovend, en de informatie die

eruit kan worden geput is nauwlijks de moeite waard.


