
Brief aan de n.o.u-leden

L.S.

Graag zou. ik Uw aandacht willen vragen voor het volgende:
In opdracht van de Waddenzeecommissie (de commissie Mazure) verricht ik

een onderzoek aangaande een aantal soorten steltlopers. Het onderzoek

vindt plaats in nauwe samenwerking met de afdeling Zoögeografie en Dler-

systematiek van het Biologisch Laboratorium van de Vrije Universiteit. Het

onderzoek houdt zich vooral bezig met de vraag naar de geografische her-_
komst van de dóórtrekkende en overwinterende steltlopers in het waddenzee-

gebied en de functie die de Waddenzee vervult in de jaarcyclus van een

aantal soorten steltlopers; d.w.z.: is het een overwinteringsgebied, al-

leen belangrijk tijdens de trek, of fungeert het als ruicentrum, eet.

Naast het literatuur-onderzoek is er sinds december 1971 een veldwerkpro-

gramma in uitvoering op Vlieland. Hoofddoel van het veldwerkprogramma is

het op zo groot mogolijko schaal vamgen en ringen van steltlopers. Van de

gevangen vogels worden genoteerd; een aantal maten, gewicht, ruitoestand

en het voorkomen van parasieten.

Om te trachten inzicht te krijgen in de mate van doorstroming en de indi-

viduele verblijfsduur van diverse soorten, zullen in de periode van half

juli tot eind oktober 1972 op twee plaatsen in de Waddenzee de gevangen

vogels worden voorzien van een kleurmerk.

1._Vlieland: gebruikt worden kleine plastic vlaggetjes in verschillende

kleuren, die boven het loopbeen zijn aangebracht,

gebruikt worden verschillende kleurstoffen die op di-

verse plaatsen op het verenklced zijn aangebracht: slagpennen,
borst, rug, eet,.

(Hier wordt gewerkt door studenten van de Vrije Universiteit o.l.v. Drs.E.

Nieboer).

Het slagen van een dergelijk onderzoek is in hoge mate afhankelijk van de

medewerking van anderen. Ik zou U bijzonder erkentelijk zijn wanneer U bij
het waarnemen van een gemerkte vogel de volgende gegevens v/ilt noteren:

soort; plaats en datum; de aard van het kleurmerk, p „tic vlaggetje of

gekleurde veren; plaats waar het kleurmerk is aangebrachtj
en vervolgens deze gegevens schriftelijk of telefonisch aan het bovenge-
noemde adres meedelen.

Voor Uw bijzonder gewaardeerde medewerking zeg ik U bij voorbaat hartelijk
dank. Met vriendelijke groeten en hoogachting,

drs. G.C. Boere

Via de heer Y.S.Vogel ontvingen wij een brief van Drs.G.C.Boore, Dorpsstr.
196, Vlieland (tel.05621-482), welke werd gericht aan de leden van de Ne-

derlandse Ornithologische Unie. Wij achtten de inhoud van deze brief ook

voor U van belang, zodat de tekst van de brief hieronder is afgedrukt.
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