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Mededelingen van de Fryske Feriening foar Fjildbiology

BESTUUR

De provincie werkt op het ogenblik aan het "kaderplan ecologische infrastructuur Friesland". De FFF

is uitgenodigd om in een vroeg stadium haar mening te geven in hoeverre de eerste opzet spoort met

de veldsltuatle. Het bestuur is uiteraard op deze uitnodiging Ingegaan.
Het bestuur werkt aan de voorbereiding van een in het najaar van 1991 te houden symposium over de

spanning tussen de klassieke natuurbescherming en de moderne natuurontwikkeling. De werktitel voor

dit symposium is "Hoe maakbaar is de natuur (in Friesland)?".

De penningmeester verzoekt al diegenen, die hun contributie over 1990 nog niet betaald hebben, dit

met spoed alsnog te doen. Verder zijn enkele leden "spoorloos" geraakt door verhuizing. Post aan hen

wordt geretourneerd, maar er zijn geen nieuwe adresgegevens bekend. Alstjeblleft, stel bij verhuizing
(ook) de FFF even op de hoogte! De Jaarvergadering vindt plaats op vrijdagavond 15 februari 1991.

Reserveer de datum alvast even.

Rest ons leder goede feestdagen en een voorspoedig 1991 toe te wensen.

Gertie Papenburg, voorzitter

NB! Adres én telefoonnummer van Gertie Papenburg zijn veranderd in: Nyckle Haismastraat 21,

9285 RN Buitenpost, tel. 05115-1376.

PLANTENFERBÂN

Op 9 november was de evaluatiebljeenkomst van FLORON. Deze jaarlijks terugkerende avond (volgend
Jaar op 25-10-1991) werd bezocht door c. 30 personen, die een groot aantal streeplijsten inleverden.

Volgens de dlstrictscoördlnatoren zijn er nu al meer lijsten dan vorig jaar Ingeleverd. Als beloning

kreeg men na de pauze dia's te zien van kleine maar wel heel mooie planten die men op Spitsbergen
kan tegenkomen, De dia's waren gemaakt door Nel Otter uit Drachten en Annie Dalmeier uit Aldeboarn,

die er een goed verhaal bij vertelden.

Onze volgende bijeenkomst is de FLOARADEI-FRYSLAN op 9 februari 1991. Als spreker is uitgenodigd

zegge-kenner A. Corporaal uit Hasselt.

Harry Valtje

OPROEP VOOR ZEETREKTELLINGEN OP AMELAND De Fryske Ferlening foar Fjlldblology
(FFF) organiseerde In de jaren 1984 t/m 1989 op Ameland tellingen van broedvogels en winter- en

trekvogels In het kader van het Ameland-project. Doel is om te komen tot publlkatie van een

avifauna van het eiland. Op dit ogenblik worden de verzamelde gegevens uitgewerkt. De menskracht

ontbrak om In die periode op systematische wijze aandacht te schenken aan het voorkomen van kust-

en zeevogels.
Sinds het voorjaar van 1989 houdt een kleine groep waarnemers zich bezig met de uitvoering van

zeetrektelllngen. Bedoeling Is om dit In 1991 en 1992 voort te zetten. Dit gebeurt in nauw overleg
met de Club van Zeetrekwaarnemers (CvZ). Er wordt geteld volgens de gebruikelijke methode: de

telgegevens worden ingevuld op uurtotaalkaarten en verwerkt door CvZ.

Sinds het voorjaar van 1989 zijn reeds enkele honderden uren geteld In alle seizoenen en zijn tal

van Interessante waarnemingen verricht. Het streven Is om het aantal teluren fors uit te breiden

met een goede spreiding door het gehele Jaar heen; dus ook in voorjaar en zomer.

Het telgroepje kan versterking gebruiken van vogelaars met ervaring met zeetrektelllngen. Vle eens

op Ameland wil tellen wordt verzocht contact op te nemen met onderstaande contactpersoon. HlJ/zij

ontvangt dan een overzicht van de reeds gestelde uren, de tot nu toe samengestelde verslagjes en

nadere gegevens.

In principe is er verblljfsaccommodatle beschikbaar voor 1 è 2 waarnemers (werkdagen en in het

weekend). Er wordt een vergoeding gevraagd van ƒ 10,- per dag, ongeacht het aantal personen. De

accommodatie is gelegen bij Nes op c. 10 minuten lopen vanaf zee.

Contactpersoon; Michiel Versluys Korvetpad 11, 8862 ZH Harllngen, tel. 05178-17953.

29 oktober 1990 Ook het afgelopen seizoen bruiste de FFF van de aktlvltelten op vleermuizen-,

vogel- en plantengebled. Het bestuur is nog bezig met de invulling van de gewenste medecoördlnator

(naast Vybren Lok) voor het Fügelferbêm. Diverse subsidies zijn toegezegd of nog in aanvraag.

De Raad van State heeft de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee en o.a. de FFF

(voorlopig) in het gelijk gesteld met betrekking tot de golfbaan "De Aanleg" op Ameland. Ricus

Engelmoer heeft vanuit onze vereniging bijzonder verdienstelijk actie gevoerd. Inspraak- of

bezwaaractle loopt op het ogenblik tegen de weg Aldtsjerk-Leeuwarden, het hotelplan Tjeukemeer en

het recreatieplan GeasterlAn-Sleat. Voor dit laatste punt is Trlnus Haitjema onze man.
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□ PROEF VLEERMUISBESCHERMING In Friesland wordt door de Süchdierwurkgroep van de FFF

met behulp van batdetectoren onderzoek gedaan naar de zomerverblijfplaatsen van vleermuizen in het

kader van het Atlasproject. Hieruit kunnen aanbevelingen voortkomen, bijvoorbeeld voor de

bescherming van kraamkolonies en geschikte biotopen.

Van de winterverblijfplaatsen in Friesland is weinig bekend. Slechts twee locaties worden jaarlijks

gecontroleerd. De aanwezigheid van geschikte verblijfplaatsen in de winter is van groot belang voor

het bestaan van de vleermuizen. Vaak zijn dit (voormalige) bunkers, grafkelders, ijskelders enz..

Vele hiervan zijn vandaag aan de dag niet meer geschikt. Het is de bedoeling om het aantal

geschikte winterverblijfplaatsen in Friesland uit te breiden, door het maken van nieuwe kelders en

het opnieuw inrichten van bestaande kelders of bunkers. De vleermuisbeschermingsprojecten zullen

worden uitgevoerd in samenwerking met de directie Natuur, Milieu en Faunabeheer en de Stichting

Vleermulsonderzoek. Ik zou graag worden geïnformeerd over de ligging van kelders, bunkers enz. en

over bestaande, door vleermuizen gebruikte, winterverblijven in Friesland.

Rudy Hobbenschot, Knilles Ynsesstraat 5, 8732 EM Kubaard, 05159-2162


