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Mededelingen van de Fryske Feriening foar Fjildbiology

PLANTENFERBÂN

Inventarisatie-weekend Ameland, 22—24 juni 1990

Voor andere plantenexcursles, zie de agenda (red.)

FERBÂN FOAR OARE BISTEN

Vleermuizen-inventarisatie in Friesland

Alweer een oproep voor vrijwilligers. Wij zijn er zo langzamerhand aan gewend geraakt dat

natuurbescherming vaak begint met een goede inventarisatie.

Van diverse aspecten van de natuur is de inventarisatie al in volle gang. Vleermuizen inventariseren

leek tot voor kort vrijwel ondoenlljk. Hierin is verandering gekomen door een klein apparaatje (de

batdetector) dat de geluiden van de vleermuis omzet in voor ons waar te nemen geluiden. Nu kunnen

wij deze zeer nuttige, maar vaak verguisde diertjes opeens volgen naar hun verblijfplaats. Door onze

batdetector zijn wij in staat veel meer over deze diertjes te weten te komen en kunnen wij ze van

hun griezelige imago afhelpen. 'Onbekend maakt onbemind' geldt zeker voor deze diersoort.

In heel Nederland worden vleermuizen momenteel geïnventariseerd in het kader van het Vleermuls-

Atlasproject. In 1992 moet dit werk afgerond zijn, ook.in Friesland. Vanaf november 1988 is de

zoogdierenwerkgroep van de FFF actief bezig met dit werk. Het afgelopen jaar is ervaring opgedaan

met de batdetector. Voor deze kleine groep is het evenwel onmogelijk heel Friesland voor eind 1992

op vleermuizen te inventariseren.

Om dit doel toch te kunnen halen organiseert de

werkgroep in deze winterperiode een aantal

activiteiten om meer mensen te betrekken bij

dit interessante werk.

Op 20 februari 1990 is een avond georganiseerd

over de leefwijze van de Nederlandse

vleermuizen en over het werken met de

batdetector. In april/mei is er een

instructieavond. met aansluitend een

laventarisatleweekend.

De deelnemers worden dan voorbereid op het inventarisatiewerk en leren om zelf met de batdetector

om te gaan. Daarna kunnen ze zelf in hun eigen regio aan de slag. Hopelijk slagen wij er zo in om

een aantal regionale groepen van de grond te krijgen.

Er 's nachts op uit gaan is een bijzondere ervaring. Je neemt de natuur heel anders waar dan

overdag. Pas dan ook besef je hoe verbluffend die echopelling van de vleermuis werkt. Heeft u

Het PlantenferbAn van de FFF organiseert in samenwerking met Floron-Friesland, een weekend-

excursie naar Ameland met als doel dit eiland te gaan inventariseren op hogere planten. Gedacht

wordt aan de volgende opzet:

Ameland is zo'n 70 km-blokken groot. Verdeeld over twee dagen houdt dit in per dag 35 blokken om

te inventariseren. Gaan wij uit van een "werkschema" van 8 tot 12 u en van 1 tot 5 u, dan hebben

wij, als we 2 uur uittrekken voor één km-blok, minstens 9 inventarlsatlegroepjes nodig. Zo'n groepje

bestaat, afhankelijk van de belangstelling uit bijvoorbeeld 3 of 4 personen, waarbij minstens één

goede plantenkenner. Mede uit edukatieve overwegingen zij hier benadrukt dat ook florlsten met wat

"minder" kennis aan dit weekend kunnen deelnemen!

Vie belangstelling heeft voor dit weekend, kan voor nader informatie en aanmelding terecht bij:

Jacob Koopman, 05610-16317 of Karst Meijer, 05613- 2626.
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belangstelling voor dit werk? Neem dan contact op met bet secretariaat van de zoogdierwerkgroep:

mevr. Jonker, Smidte 64, Terwispel, 05133 - 5112.

Rudl Hobbenschot, coördinator

FOGELFBRBÂN

nieuws

Het Sneekermeer-onderzoek heeft een nieuwe coördinator: Jan Hendrlksma. Jan was al vele Jaren

medewerker aan het project. Vibe Altenburg, de vroegere coördinator en initiatiefnemer tot het

meeroeverproject, heeft het te druk met zijn werk. Vibe blijft wel adviseur.

Een opsteker voor de groep is een subsidie van

f 2500,- van het Wereld Natuur Fonds. Dat

begint in elk geval al goed.

Slerk de Vries stopt met de S0V0N-werkzaamheden. Al enkele Jaren geleden stopte hij als

districtscoördinator en nu ook als vertegenwoordiger van de FFF in de districtsraad. Naar een

opvolger wordt gezocht.


