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Nieuws Wielenwerkgroep

Plantenonderzoek rond de Groote Wielen

Vil je meer te weten komen over wilde planten in Je omgeving of weet Je er al iets van en lijkt het

Je leuk om met een aantal gelijkgezinden in het Groote Vlelengebied bezig te zijn, doe dan mee. Laat

het me dan zo spoedig mogelijk weten, in elk geval vóór 6 april.

Khojl Wessellus

Vibrandastate 21

8926 MA Leeuwarden

058-672962

Dit jaar wil de Vlelenwerkgroep met een aantal enthousiaste liefhebbers van wilde planten het Groote

Vielen-gebled gaan onderzoeken. We zullen ons allereerst richten op een aantal gemakkelijk te

herkennen en eenvoudig op naam te brengen plantensoorten. Denk bijvoorbeeld aan dotterbloem,

waterdrieblad, krabbescheer, kale jonker enz..

Met deze inventarisatie kunnen wij een bijdrage leveren aan de activiteiten die landelijk, in FLORON-

verband, worden uitgevoerd. FLORON, Stichting Florlstlsch Onderzoek Nederland, is een nog jonge

organisatie die zich ten doel heeft gesteld de activiteiten van amateur-floristen in Nederland te

coördineren. Voor het veldwerk heeft FLORON een handleiding samengesteld. Half april wil ik hierover

een informatie-avond beleggen. Handleiding en kaartmateriaal is dan beschikbaar. Ook kunnen dan

excursiedata worden gepland.
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Vlinderberm ”Canterlân”

Op initiatief van de Wielenwerkgroep en met medewerking van de gemeente Tytjerksteradiel is vorig

Jaar een gedeelte van de berm langs bet fietspad aan de Canterlandseweg tussen Giekerk en

Leeuwarden uitgeroepen tot Vlinderberm. Het herindeel langs de weg werd niet gemaaid. Grassen en

(ruigte)kruiden bleven staan, zodat rupsen en poppen eindelijk de kans kregen zich tot vlinders te

ontwikkelen.

Informatieborden, publicaties in de pers en succesvolle dagvlinderexcursles begeleidden het project.

Het aantal dagvlinders in de berm overtrof nog de verwachtingen. Drie nieuwe soorten zijn

waargenomen. De resultaten van de inventarisaties zijn uitgebracht in een rapport en aangeboden aan

de gemeenten Tytjerksteradiel en Leeuwarden. Het rapport bevat tevens aanbevelingen voor toekomstig

beheer. De Wielenwerkgroep verwacht dat het project kan worden voortgezet. Het kan een aanzet

betekenen voor een meer natuurvriendelijk beheer van bermen ook elders.

Voor het bestellen van het rapport zie Nieuwe uitgaven (red.)

Dick Goslinga
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