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Zwarte Zeeëend 9 Common Scoter 9 , Brouwersdam foto P. de Knijff, archief NSO

Zeeëenden. Ter vergelijking: er werden ’slechts’ 1800 Alken en Zeekoeien 
gevonden (The Seabird Group Newsletter 74, April 1996). Met de beoliede 
zeeëenden is een experiment uitgevoerd. Ten minste 700 en mogelijk ruim 
1000 nog levende Zwarte Zeeëenden zijn schoongemaakt, geringd en losgela
ten. Dit is voor het eerst dat grote aantallen van deze soort in West-Europa 
zijn geringd. Sommige van deze vogels zijn aan in het Kanaal (Lyme Bay) en 
zelfs aan de oostkust van Engeland losgelaten. Het is zeer wel mogelijk dat 
deze vogels de Nederlandse kust zullen passeren, aktief of passief. Waar
nemers op het strand worden dus aangemoedigd om gevonden Zwarte Zee- 
eenden, die normaal nooit een ring hebben, in het vervolg goed op ringen te 
controleren!
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Rehabilitated Common Scoters which were collected during the Sea Empress incident in Wales 
have been ringed before their release. For those engaged in beached bird surveys it is therefore 
recommended to carefully check scoter corpses for rings. □

^  ID ÎË PD U ^SD E Z^Ô m æ ^D Ë O  ' lI DEEP DIVING GUILLEMOT VIDEOED 1

In een artikel in Auk in 1985 werd de duikdiepte van vier soorten alkachtigen 
beschreven op grond van in netten verstrikte vogels (Piatt & Nettleship 1985. 
Diving depths of four alcids. Auk 102: 293-297). Zeekoet, Aik, Papegaaidui- 
ker en Zwarte Zeekoeten bereikten kennelijk diepten van respectievelijk ten
minste 180, 120, 60 en 50 meter. Deze waarden werden afgeleid van ver
strikte vogels in netten die op een dergelijke diepte waren geplaatst, maar het 
bleef natuurlijk mogelijk dat de dieren in de netten terechtgekomen waren 
tijdens schieten of halen. Interessant was daarom de waarneming van een 
langszwemmende Alk in de Noordzee vanuit een duikklok op 140 meter diep
te (Jury 1988. Deep-diving auk: Razorbill at 140 metres. NSBC Report for 
1986: 54. North Sea Bird Club, Aberdeen). Kortgeleden werd een nieuwe 
waarneming gepubliceerd, nu van een langszwemmende Zeekoet, opnieuw in 
de Noordzee. Deze vogel werd geregistreerd door een videocamera op 100 
meter diepte en leidde tot totale verwarring bij de ’ camera-operator’, die 
meende een pinguin te hebben gezien (The Times en The Independent 9 mei 
1996). Net ais eerder bij de waargenomen Alk kon worden vastgesteld "It 
was swimming about like a fish, perfectly happily" en de waarneming onder
steunt de suggestie dat deze alkachtigen op meer dan 100 meter diepte 
kunnen fourageren.

The Times and The Independent report on a Guillemot videoed at 300feet depth. This video and 
an earlier record o f  a  swimming Razorbill at 360 feet depth support earlier suggestions from  
entangled birds that auks may forage at great depth. ' □
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SULA THEMANUMMER KLEINE ALK 
NEXT ISSUE OF SULA REPORTS ON LITTLE AUKS

In november 1995 werden opvallend veel dode Kleine Alken op de Neder
landse kust gevonden. Ook de zeetrekwaamemers registreerden wat meer 
Kleine Alken dan normaal en op verschillende plaatsen in ons land konden 
deze doorgaans zo zeldzame vogels van dichtbij en langdurig bekeken 
worden. Invasies van Kleine Alken zijn al lang een bekend verschijnsel in het 
Noordatlantische gebied, maar het leek de redactie van Sula aardig om de 
meest recente influx wat uitgebreider te beschrijven. Hiertoe werden waar
nemers in verschillende landen rondom de Noordzee uitgenodigd om de re-


