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Landelijke steltlopertelling in november

IJSLANDSE GRUTTO’S MET KLEURRINGEN

In het afgelopen broedseizoen heeft een Nederlandse WlWO-expedltie Grutto's op Ijsland geringd.

Hoofddoel is het vergroten van de kennis van de trekroute en overwlnteringsgronden van deze onder-

soort. De geringde vogels kregen om elke poot een gele kleurring boven het loopbeen. De ringen zijn

13 mm hoog en hebben in het midden een horizontale zwarte streep. Daarnaast is een metalen ring

aangelegd en zijn de vleugelstrepen geel geverfd. De vogels kunnen tijdens de voor- en najaarstrek en

in de winter in ons land worden gezien, zowel in getijde- als zoetwatergebieden. De grootste aantallen

trekken door of overwinteren in Groot-Brltannië, Frankrijk, Spanje, Portugal en Afrika. Mocht u in ons

land of andere landen gemerkte Grutto's waarnemen, stuur dan deze waarnemingen s.v.p. zo volledig

mogelijk gedocumenteerd aan:

Gerrit J. Gerritsen, Jullanastraat 40, 8019 AX Zwolle of aan Hans de Waard, Jelle Meineszleane 54,

8561 CZ Balk.

Een ieder die een Grutto meldt, zal per ommegaande worden geïnformeerd over de rlngplaats en

ringdatum.

FRIESE WATERSCHAPSVERKIEZINQEN OP 24 NOVEMBER

Op woensdag 24 november 1993 worden in Friesland (volmachten)verkiezlngen gehouden voor de

waterschappen. In het verleden waren de waterschappen vrijwel geheel een boeren-aangelegenheid. BIJ

de waterschappen 'nieuwe stijl' gaat dat veranderen. Het waterschap is er voor iedereen. Ook

huiseigenaren betalen waterschapslasten en in feite heeft iedereen die in Nederland woont, baat bij

een goed waterbeheer. Het water moet schoon zijn, niet teveel en niet te weinig, afhankelijk van de

gebruiker. Vrijwel iedereen heeft te maken met twee waterschappen: 1) het Waterschap Friesland dat

zorgt voor de veiligheid (zeedefensie), beheer van de boezemwateren en schoon oppervlaktewater; 2)

een inliggend waterschap (boezemwaterschap) dat zorgt voor het waterbeheer van dorpen en steden,

landbouw- en natuurgebieden. Bij deze verkiezingen kan gestemd worden op één kandidaat voor het

Waterschap Friesland èn op één kandidaat voor een 'boezemwaterschap'.
De Friese Milieu Federatie heeft het belang van deze verkiezingen goed begrepen en organiseert een

(bescheiden) campagne. Voor de natuur- en milieu beweging in Friesland is het van het grootste

belang, dat er ook 'volmachten' in de waterschappen worden gekozen die oog hebben voor natuur en

milieu. Er staat veel op het spel. Het water is nog steeds niet schoon en de natuurgebieden

verdrogen. Dat moet veranderen. Iedereen met een eigen huls heeft stemrecht (categorie gebouwd). De

stemoproep wordt toegestuurd. Gooi deze niet weg en ga op 24 november stemmen op één van de natuur-

en milieukandidaten. Er hebben zich al verschillende kandidaten aangemeld. De namen worden

tezljnertijd bekend gemaakt.
Freek Nljland, werkgroep waterschapsverklezlngen

SPONSORACTIE VOOR IT FRYSKE GEA DOOR WYBE BOSCH

Wybe Bosch, leverancier van verrekijkers en telescopen te Damwoude en voor Twlrre-lezers bekend van

de advertentie binnenkant omslag, bestaat 10 Jaar. Naar aanleiding van het jubileum voert Wybe Bosch

een sponsoractie voor It Fryske Gea. Van elke verkochte kijker of telescoop wordt een bedrag opzij

gelegd. Daarnaast dragen de merken Swlft, Zeiss en Swarovski ook hun steentje bij. Aan het eind van

dit Jaar zal de totaalcheque overhandigd worden. Op 19 juli zijn als voorschot reeds vijf verrekijkers

aan It Fryske Gea overhandigd. Ze worden onder meer voor excursledoelelnden gebruikt.

In het weekend van 20 en 21 november wordt een landelijke telling gehouden van alle steltlopers. Het

gaat om
alle terreinen in het binnenland, dus buiten de getijdegebleden. Het is alweer jaren geleden,

dat de Nederlandse Steltloperwerkgroep (NSWG) een jaarlijkse telling organiseerde. Om de landelijke

ontwikkelingen goed te kunnen volgen, wordt weer een nieuwe telling georganiseerd. Bij deze telling is

het van het grootste belang om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Daarom zou het mooi zijn,

als in Friesland (steltloperprovincie bij uitstek) veel tellers kunnen meewerken. Wie mee wil doen,

wordt van harte uitgenodigd zich op te geven bij: Hans de Waard, Jelle Meineszleane 54, 8561 CZ Balk.


