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Floron in Friesland

resultaten 1989

Precies 35 floristen leverden in het najaar van

1989 één of meer streeplijsten in. Enkelen van

hen wonen bulten Friesland en gebruiken

bijvoorbeeld de vakantie om te inventariseren.

In totaal werden 196 streeplijsten Ingeleverd

van 196 km-blokken, waarbij 58 zogenaamde AA-

lljsten. Op de AA-lljst staan 105 goed herken-

bare soorten vermeld. Eventuele andere soorten

kan men apart noteren. Uit praktische overwe-

gingen geven wij de voorkeur aan het gebruik

van normale streeplijsten in het veld. De AA-

soorten worden dan automatisch meegenomen.

De 196 km-blokken liggen verdeeld over 46

atlasblokken (5x5 km) (figuur 1). Zeker mag
worden vermeld de Inzet waarmee 21 blokken op

Vlieland door één persoon, op vakantie, zijn

geïnventariseerd. Op km-blok schaal is

duidelijk waarneembaar de Inzet van FFF-

werkgroepen als "Workum", "Drachten e.o." en

"Buitenpost".

Het zou te ver voeren nu reeds uitgebreid op de

voorlopige resultaten in te gaan. Wel willen wij

enkele opmerkelijke vondsten van 1989 hier

vermelden. Dat deze vondsten mede het gevolg

zijn van doelgerichte inventarisaties behoeft

hier geen nader betoog.
Zo werd door Jacob Bljlsma (SBB) in het

Houtwlel Moerashertshool Hypericum elodes en,

heel bijzonder, Goudknopje Cotula coronifolia

gevonden. Of Moerashertshool verder in

Friesland nog voorkomt is ons niet bekend.

Goudknopje is al geruime tijd bekend van het

Lauwersmeergebied, derhalve is het een

merkwaardige vondst zo ver landinwaarts.

Louis Dijkstra (It Fryske Gea) vond in de

Ryptsjerker Polder een eigenaardige

schermbloemige. Het bleek te gaan om

Ondergedoken Moerasscherm Apium inundatum, een

bij ons zeer zeldzaam geworden plant. Van

bijvoorbeeld Ameland is de soort al langer

bekend. Op het talud van hetzelfde slootje in

de Ryptsjerker Polder werd ook Vaterpunge
Samolus valerandi aangetroffen. Deze soort werd

ook gevonden door Henk Jager (Noordwolde) op

het talud van een nieuw gegraven slootje in de

Lindevallel Deze soort is langs de kust veel

algemener dan in het binnenland.

Een grote curiositeit betreft de vondst door de

FFF-werkgroep "Workum" van Trosgamander
Teucrium botrys op een parkeerplaats in Vorkum,

De soort stond hier in tientallen exemplaren.

Hogelijk is deze mooie llpbloem hier aangevoerd
met opgebracht grind, of door een (Duitse?)

vakantieganger. Wordt "toeristen-adventlef" een

nieuw verschijnsel?.

Toekomstplannen

Voor 1990 zegden ruim 30 mensen hun

medewerking toe, alleen of in groepsverband.
Een hoofdstuk apart, al is het alleen vanwege

de bereikbaarheid, vormen de Waddeneilanden.

Gelukkig zijn Staatsbosbeheer-medewerkers op

Terschelling en Vlieland zeer actief. Ook op

Ameland zijn reeds positieve contacten gelegd.
Dit jaar wordt op Ameland een

inventarisatleweekend georganiseerd (zie agenda

red.). Vooruitlopend op het succes van dit

Ameland-weekend wordt al voorzichtig gedacht
aan een Vlleland-weekend in 1991.

Inlichtingen over Floron zijn bij

ondergetekenden te verkrijgen. Hier kan men ook

(bijzondere) vondsten melden, maar wel graag

voorzien van km-blok.
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In 1989 werd een begin gemaakt met een groots

opgezet projekt, waarbij de flora van Nederland

geïnventariseerd wordt op basis van km-

blokken.

De Stichting Floron (Floristisch Onderzoek

Nederland) kent, naast een Landelijk

Coördinator, ruim twintig Districts-

coördinatoren. In Friesland zijn dat

ondergetekenden, tevens medecOördinatoren van

het Plantenferbân van de FFF. In een

voorbeeldige samenwerking met het al bestaande

kader binnen de FFF komt de inventarisatietrein

hier langzaam doch zeker in beweging. In dit

artikeltje willen wij ingaan op de voorlopige,
eerste resultaten en de blikken richten naar de

nabije toekomst.

figuur 1. Verspreiding van de atlasblokken waar

in het kader van Floron is geïnventariseerd


