
Melders krijgen een bijgewerkte lijst met de ringplaats (en datum), naam van de ringer, aantal keren dat de vogel werd 
afgelezen, datum van de laatste melding, minimale leeftijd van de vogel bij die laatste aflezing, een complete lijst van alle 
aflezingen (datum, plaats, aflezer en het aantal dagen verstreken sinds de laatste aflezing daarvoor), en als het de moeite loont / 
de vogel voldoende interessant is een kaartje met daarop ingekleurde symbolen de ringplaats en per seizoen de locaties van de 
aflezingen. Meldingen liefst per e-mail en de geschiedenis van de vogel komt dan per ommegaande als een exceldocument 
terug. Indien men niet over e-mail beschikt, dan kunnen meldingen uiteraard per post worden opgestuurd en dan wordt de lijst 
met eerdere gevallen geprint teruggestuurd. Veel achterstallige meldingen worden nog uit de papieren archieven van Alterra 
ingevoerd, maar omdat de bijbehorende adressenlijst ernstig verouderd is zou ik aflezers die sinds 1996 verhuisd zijn dringend 
aanraden om hun nieuwe adresgegevens (met de bijbehorende aflezingen) op te sturen. Tijdens de eerste fase van de inhaalslag 
kwam er nogal wat post als 'onbestelbaar' retour! 
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En nog een albino noordse stormvogel! 
In de vorige Nieuwsbrief werd al bericht over diverse 'albino' zeevogels die her en der levend of in musea werden gevonden. 
We kregen nog twee gevallen aangereikt: een sneeuwwitte noordse stormvogel, verzameld op St Kilda en opgenomen in de 
'Baxter & Rintoulcollectie' van het Royal Scottish Museum in Edinburgh, waar hij werd gefotografeerd door Bernie Zonfrillo. 
Ook vonden we een foto van een sneeuwwitte pinguïn: een nestjong van de Adéliepinguïn. Deze vogel werd aangetroffen in 
een kolonie op King George Island in januari 1991 door Han Lindeboom en is daar op de plaat gezet. We blijven 
geïnteresseerd in andere gevallen (met foto!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moeilijke albatrossen 
In het jongste nummer van Dutch Birding (26/6; 2004) valt voor de goede zoekers te lezen (p. 381) dat de waarneming van 'de 
wenkbrauwalbatros van Vlieland' (Mensink 2001, DB 23: 310; zie ook Nieuwsbrief NZG 3-3) ten langen leste toch is 
afgewezen. Ook eerdere gevallen, zoals de vogel die op 22 oktober 1997 door zeetrekkers langs de Noord-Hollandse kust werd 
gezien (DB 26: 382) hebben het niet gehaald; altijd was er twijfel: het was dan wel een albatros, maar welke soort precies? 
Voor de liefhebbers: er zijn nog veel moeilijkere gevallen. Kijk op http://hometown.aol.co.uk/tonypym/WhichAlbatross.html: 
voor foto’s (van dichtbij!) van een duidelijke albatros. Welke soort? Niemand die het nog weet en de discussie is open. 
 
 
Visdieven en mosselboeren: een vreemde combinatie? 
De Schotse zeevogels hebben in 2004 een bijzonder slecht broedseizoen achter de rug (voor een overzicht zie Wilson 2004), 
maar de sterns die aan de westkust van Schotland broedden vormden een positieve uitzondering (Craik 2004). Hier zijn de 
sterns niet geheel op zandspiering aangewezen, maar kunnen ze ook haring of sprot en jonge kabeljauwachtigen eten. Veel 
kolonies zijn nerts- of rattenvrij gemaakt, al liggen er vele zo dicht bij het 'vasteland' dat ze makkelijk opnieuw door deze en 
andere grondpredatoren bereikt kunnen worden. Een interessante noot in het stukje van Craik was dat de op een na grootste 
visdievenkolonies in deze streek zich bevond op een drijvende stellage waaraan mosselen worden gekweekt. Sterker nog: deze 
stellage is speciaal geschikt gemaakt voor sterns, zodat ze erop kunnen broeden. En met succes! Een idee voor de Nederlandse 
mosselkwekers?                    MFL 
 
Referenties: 
Wilson L. 2004. Seabird season summary 2004. Seabird Group Newsletter 98: 1-5 
Craik C. 2004. Record breeding success of terns in west Scotland. Seabird Group Newsletter 98: 6-7. 
 
 
Zeevogeltwitchen en zeetrektellen op Madeira 
Ga je naar Madeira? Check dan de Seabird Group Newsletter 98 (stukje van Linda Wilson & Micky Maher: Sea-watching in 
Madeira). Dat bevat enkele tips over de beste tijd (eind augustus – begin september), het nut van speciale boottripjes (Madeira 
stormvogeltje en andere snoepjes) en bergwandelingen (Pterodroma’s!) en goede en minder goede plekken voor zeetrektellen. 
Of stuur een e-mail naar: ljwilson24@excite.com. 
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