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Mededelingen van de Fryske Feriening foar Fjildbiology

PLANTENFERBÂN

Floristische inventarisatie Ameland

Vermeldenswaard van de rijke kwelders op het Oerd is Rode Bies Scirpus rufus. Opmerkelijk was

verder de aanwezigheid van soorten van het LIttoreJJJon-verbond op periodiek droogvallende

terrelntjes, zoals de rljkbloelende Ondergedoken Moerasscherm Apium inundatum en Stijve

Moerasweegbree Echinodorus ranunculoïdes. In het dorp Nes werden o.a. genoteerd Stinkende ballote

Ballota nigra ssp. foetida en Muurganzevoet Chenopodium murale.

De absolute topper, voor velen zelfs een nieuwe soort op de eigen privé-lijst, betrof Vogelpootklaver
Trifolium ornithopodioïdes (niet te verwarren met het Vogelpootje). Dit nietige bleekrozewit

bloeiende klavertje werd gevonden op één plekje in de zeereep. De soort was overigens van Ameland,

bekend.

Het weekend had twee doelstellingen: inventarisatie en kadervorming. Het bleek voor vele deelnemers

een goede gelegenheid hun eigen kennis van de Nederlandse flora verder aan te scherpen. Bij de

organisatoren bestaat het plan om volgend Jaar Vlieland aan een dergelijke grondige inventarisatie

te onderwerpen. Mededelingen volgen tezijnertljd in Twirre.

De resterende 20 km-blokken van Ameland worden in het weekend van 24 t/m 26 augustus 1990

geïnventariseerd door de leden van de FFF-plantencursus Friesland (4e editie), bijgestaan door een

zestal terzake kundige floristen

Karst Meijer en Jacob Koopman

In het weekend van 22 t/m 24 juni Jl. gaven maar liefst 25 florlsten acte de présence op Ameland. In

twee dagen werd geprobeerd het eiland te inventariseren op hogere planten. Het project betrof een

samenwerking tussen het FFF-plantenferbAn en FLORON (Florlstisch Onderzoek Nederland) onder

leiding van ondergetekenden.
Van de ruim 70 km 2 die het eiland groot is, kon ultelndelljk van 50 blokken een streeplijst worden

Ingeleverd. Tot aan Ballum, komend van De Hon in het oosten, is "alles" gedaan. Daar er derhalve in

het westelijk deel nog 20 blokken zijn blijven liggen, leek het ons enigszins voorbarig om nu reeds

met verspreldlngskaartjes en dergelljke te komen. Het lijkt ons zinvoller ons hier te beperken tot

het vermelden van enkele topics. In een later stadium wordt dan ultgebreider op dit "Ameland-

project" teruggekomen.


