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RECENTE PUBLICATIES 
 
Ruud Altenburg & Mars Muusse (2004) Herkenning en voorkomen van eerste-kalenderjaar grote meeuwen in 
Amsterdam. Speciaal nummer van de Gierzwaluw (VWG Amsterdam), 42(2). 31p. Te bestellen door € 6 over te maken op 
giro 5060400 tnv VWG Amsterdam  
 
Voor de liefhebbers van jonge meeuwen is dit een heel aardig boekje, met fraaie foto’s en een gedetailleerde uitleg van de 
kleden van de verschillende jonge zilver-, kleine mantel-, geelpoot, en Pontische meeuwen. Grote mantels doen niet mee: die 
zijn te makkelijk, evenals de kleinere Larus-soorten. Ook buiten Amsterdam te gebruiken! 
 
BirdLife International (2004). Tracking ocean wanderers: the global distribution of albatrosses and petrels. Results 
from the Global Procellariiform Tracking Workshop, 1–5 September, 2003, Gordon’s Bay, South Africa. Cambridge, 
UK: BirdLife International. Te downloaden via: http://www.birdlife.net/action/science/species/seabirds/tracking.html en 
voor de echte (bibliofiele) liefhebbers via die site ook gratis te bestellen. 
 
Een zeer opvallend rapport, waarin de resultaten staan van vrijwel al het werk dat met zenders is gedaan aan albatrossen (en 
een paar grote stormvogelsoorten). Het was natuurlijk al bekend dat deze vogels rondzwerven in de zuidelijke oceanen, maar 
waar zitten nu de belangrijkste foerageergebieden? Overlappen die met de voor hen zo gevaarlijke long-linevisserij? Doen 
mannen, vrouwen en vogels van verschillenden kolonies andere dingen? Moeten er onderhand geen speciale reservaten worden 
ingericht en waar dan wel? Het is allemaal te vinden in dit rapport, in kleur! John Croxall is er in geslaagd om vrijwel alle 
onderzoekers op dit terrein bijeen te brengen en hen over te halen om hun gegevens bij elkaar in een rapport gezamenlijk uit te 
geven. Zoiets zie je niet vaak, maar John Croxall is dan ook bepaald niet de eerste de beste! Alle onderzoekers? Nee, in één 
dorpje blijven onversaagde Amerikanen zich tegen de overmacht verzetten. Maar zij werkten dan ook niet aan echte 
albatrossen maar ‘slechts’ aan reuzenstormvogels en worden in het rapport fijntjes tegen het licht gehouden. Los van dit smetje 
geeft dit rapport een fantastische inkijk in het leven van een bijzondere groep vogels, maar ook in de techniek van het satelliet-
zenderen. En, het meest belangrijk wellicht: het geeft een stevige duw in de rug van de broodnodige bescherming van deze 
groep. 
 
GERINGDE ZEEVOGELS  
Kuifaalscholver In Nieuwsbrief 5(3) werd al melding gemaakt van een waarneming van een geringde eerste-winter vogel in 

de binnenhaven van Den Helder door Peter de Boer op 12 februari 2004 (BTO 1364512). Er is antwoord van de BTO: 
de vogel was als nestjong geringd op 21 juni 2003 op de Farne Islands, Engeland. 

Grote burgemeester Nog een vervolgverhaal: In Nieuwsbrief 6(2) de oproep: 
wie leest de eerste geringde burgemeester af? De inkt was nog niet 
droog of T. Hiemstra ontwaarde op 31 januari 2005 tijdens het 
steenloper-ringen in Harlingen een eerste winter grote burgemeester. 
Nog geen twee minuten later zat het beest in de strik. De vogel werd 
meegenomen naar huis in Surhuisterveen, waar bijgaande foto werd 
gemaakt. Daarna werd de vogel (geringd!) losgelaten bij Lauwersoog. 
De vogel is daarna nog wel gezien, maar de ring (Arnhem 7.024.930) 
niet compleet afgelezen... 
Dat gaat ook niet meer lukken, want op 8 maart 2005 werd de vogel 
dood teruggevonden in de NIOZ haven op Texel door Job ten Horn. 

Foto: “moeder Hiemstra” 
 
 
Als uitsmijter van deze Nieuwsbrief volgt hieronder een bijdrage van Wim Verboom, die als akoesticus werkzaam is bij TNO. 
Verboom maakt zich grote zorgen over een nieuwe vorm van “geluidsvervuiling” op zee, de windmolens, die mogelijk in grote 
aantallen in Nederlandse wateren gebouwd zullen gaan worden. Goed voor het milieu, denken velen; heel slecht voor het leven 
in zee, volgens Verboom. 
 
Meer lezen? 
Simmonds M., Dolman S. & Weilgart L. (eds) 2003. Oceans of noise. Whale and Dolphin Conservation Society (WDCS) Science Report, 164p. 
(http://www.wdcs.org → publications →scientific reports). 
Dolman S. J., Simmonds M.P. & Keith S. 2003. Marine wind farms and cetaceans. IWC/SC/55/E4. (ook te vinden op de WDCS site). 
Percival S. 2005. Birds and windfarms: what are the real issues? Brit. Birds 98: 194-204. 
Kastelein R.A., Verboom W.C., Muijsers M., Van der Heul S. & Vaughan N. 2005. The influence of acoustic emissions for underwater data transmission on 

the behaviour of harbour porpoises (Phocoena phocoena) in a floating pen. Marine Environmental Research 59: 287-307. 
Kastelein R.A., Van der Heul S.,Verboom W.C., Triesscheijn R. & Vaughan N. (in druk) The influence of underwater data transmission sounds on the 

behaviour of harbour seals (Phoca vitulina) in a pool. Marine Environmental Research. 
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