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Medewerking gevraagd aan Waddenonderzoek

Het zijn vooral steltlopers, meeuwen en

eenden, die van dit gebied als voedsel-

rijke pleisterplaats tijdens de trek of als

overzomer- of overwinteringsgebied pro-

fiteren.

Soortgelijke gebieden elders langs de

Westeuropese kusten worden steeds

schaarser; schaarser ook in Nederland,

waar de totstandkoming van het Delta-

plan een zware tol van de zilte buiten-

dijkse natuurterreinen heft. In deze tijd
van spectaculaire waterbouwkundige
werken wordt geregeld de aandacht

ge-

vestigd op de mogelijke voordelen die een

gehele of gedeeltelijke inpoldering van

de Waddenzee wellicht zouden kunnen

opleveren. Het is om tweeërlei redenen

van groot belang, dat
gegevens worden

verzameld over de betekenis van de

Waddenzee voor de Euraziatische water-

en moerasvogelpopulaties. In de eerste

plaats, omdat het over enige decennia

misschien niet meer mogelijk is en in de

tweede plaats, omdat de resultaten van

dit onderzoek voor natuurbeschermings-
instanties eventueel aanleiding zou kun-

nen zijn instandhouding van het huidige

waddengebied of gedeelten daarvan te

bepleiten.
In 1956 is de Vogelwerkgroep van de

Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstu-

die met een dergelijk onderzoek begon-
nen op Vlieland. Dit is later overgeno-

men en voortgezet door de inmiddels
op-

gerichte Werkgroep voor Oecologisch
Waddenonderzoek; Vlieland bleef het be-

langrijkste terrein van onderzoek. De

werkgroep organiseert enkele malen
per

jaar een werkkamp om gezamenlijk een

of meer problemen onder handen te ne-

men. Voorts wordt eenmaal per jaar een

bijeenkomst gehouden om de resultaten

van het veldwerk te bespreken. De aan-

vankelijk in interne verslagen samenge-

vatte resultaten, worden later gepubli-
ceerd. Langs deze

weg willen we tot een

betere kennis trachten te komen van de

oecologie van de wadfauna in de ruim-

ste zin.

De werkgroep staat open voor voge-

laars die belangstelling hebben voor dit

onderzoek en in de gelegenheid zijn om

waarnemingen in het kader ervan te

verichten. Voor hen bestaat de mogelijk-
heid aan een kampje deel te nemen. Wij
zouden echter ook graag contact willen

onderhouden met anderen, die waarne-

mingen van deze aard doen, maar niet in

de gelegenheid zijn kampen op Vlieland

te bezoeken.

Tenslotte vragen wij in het bijzonder Uw

Als een onafzienbare, tweemaal
per et-

maal overspoelde vlakte van zand- en

slikplaten, die door een wirwar van

kronkelende prielen en geulen wordt

doorsneden en met reeksen hoger gelegen
kwelders is omzoomd, ligt in ons noor-

delijk kustgebied; de Waddenzee.

Deze op het eerste gezicht van alle le-

ven verstoken gronden, herbergen een

onvoorstelbare rijkdom aan wormen, mol-

lusken en kleine crustaceeën. Zij vormen

het voedsel voor de vele honderdduizen-

den vogels, die het gehele jaar door,

maar in het bijzonder gedurende nazomer

en herfst de Waddenzee bevolken.
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aandacht en medewerking voor het vol-

gende. Op vele plaatsen in het wadden-

gebied zijn de laatste tientallen jaren al

dan niet periodieke tellingen verricht van

de aantallen pleisterende vogels. Het is

heel belangwekkend een zo nauwkeurig

mogelijke indruk te krijgen van de aan-

tallen vogels (welke soorten en op
welke

plaatsen) die zich in de nazomer in het

gehele waddengebied bevinden. Zo'n tel-

ling vereist vele waarnemers en het is

tot nu toe niet mogelijk geweest dit te

organiseren. Deze zomer hopen wij een

telling te houden en wel
op

22 en 23

augustus, met medewerking van het

R.I.V.O.N, en het Staatsbosbeheer en

met leden van C.J.N. en N.J.N. De Vo-

gelwarte Helgoland neemt op deze dagen
het Duitse waddengebied van de Neder-

landse
grens tot de Elbemonding voor

haar rekening. Wij zouden graag ens

waarnemersnet nog uitbreiden en verzoe-

ken daarom de lezers die bereid zijn hun

medewerking aan deze telling te verle-

nen zich met ons in verbinding te stellen.
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