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Mededelingen van de Fryske Feriening foar Fjildbiology

SYMPOSIUM ”HOE MAAKBAAR IS NATUUR”, 15 november 1991

□ plaats: Onder de Luifel (tegenover het N.S.-station) te Leeuwarden

□ tijd: 13.30 u ontvangst met koffie; 14.00 u start mlddagdeel; 17.00 u etenspauze; 19.00 u start

avonddeel; plm 21.30 u einde

□ kosten: f 12,50 voor FFF- en Wlelenwerkgroepleden, overigen f 20,00

□ aanmelding: door schriftelijke opgave vóór 1 november 1991 bij de secretaris van de FFF Jan van der

Meer, Koopmansgracht 49/10, 8606 AB Sneek, én gelijktijdige overmaking van de kosten op

bankrekeningnummer 2962.62.838 of op postgiro 3982949 ten name van de penningmeester van de FFF

te Ureterp onder vermelding van "symposium". Er is plaats voor 125 deelnemers. Aanmeldingen worden

behandeld op volgorde van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Indien men afvalt, worden de

kosten uiteraard teruggestort.
□ inlichtingen: Gertle Papenburg, Nycle Haismastraat 21, 9285 RN Buitenpost, tel 05115-1376

FFF-CURSUS VOGELINVENTARISATIE 1992

broedvogels van graslanden en moerassen

Evenals in 1989 organiseert de Fryske Ferlenlng foar Fjlldblology in 1992 in samenwerking met S0V0N

(Samenwerkende Organisaties Vogel Onderzoek Nederland) een cursus vogellnventarisatle. Ditmaal is de

cursus vooral gericht op de broedvogels van graslanden en moerassen.

In Friesland liggen zeer belangrijke broedgebieden voor weidevogels en moerasvogels. Helaas is er een

groot gebrek aan vrijwilligers, die kunnen inventariseren volgens de landelijk geaccepteerde BMP-

methode (Broedvogel Monitoring Project) of de ermee verwante BSP-methode (Bijzondere Soorten Project).

De kaart van Friesland met SOVON-proefvlakken vertoont grote "witte plekken". Zonder de Friese

gegevens boeten de landelijke gegevens voor welde- en moerasvogels sterk aan waarde in. De FFF wil

samen met SOVON hier iets aan doen, door het organiseren van deze cursus.

De cursus is bedoeld voor vogelaars, die hun kennis willen vergroten en aldus hun bijdrage aan

natuur- en vogelbescherming willen verdiepen. Van de deelnemers wordt een redelijke kennis van

vogelherkenning verwacht.

□ duur; februari-Juni 1992, slotavond september 1992

plaats: Leeuwarden

□ lessen; 7 theorie-avonden op maandag en 6 praktijklessen op zaterdagochtend
□ inhoud: theorielessen over BMP-inventarisatiemethode, inventarisatie van weide- en raoerasvogels,

vogelonderzoek, interpretatie en verwerking van gegevens, presentatie van resultaten; praktijklessen
over B.M.P.-inventarisatle van graslanden of moerasgebieden

□ aantal deelnemers: maximaal 25

□ leraren: allen deskundige ornithologen
□ cursusgeld: f 125,-
□ Inschrijving: door schriftelijke aanmelding bij Taeke Roosjen, W. Camstrastraat 4, 9034 GE Marssum

en gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op giro 3982949 van de penningmeester van

de FFF te Ureterp onder vermelding van "vogelcursus"
□ sluitingsdatum Inschrijving: 15 november 1991

□ nadere Inlichtingen: Freek Nljland, Canterlandseweg 18, 9061 CC Gytsjerk (05103-2736)

Op 15 november organiseert de FFF een symposium, waarin de discussie tussen de klassieke

natuurbescherming en natuurontwikkeling centraal staat. Kortom de Spaanse ruiter in de ring tegen de

Schotse hooglander. Een ongelijke strijd of wordt het een 80-jarige oorlog? Kom naar het symposium en

mogelijk zult u het weten!

sprekers: ■ Harro Kraal, werkzaam bij de Stichting Natuur en Milieu

■ Albert Corporaal, natuurwetenschappelijk medewerker N.B.L.F. (rijksdienst Natuur,

Bos, Landschap en Fauna)

■ Plet Winterman, hoofd sectie beheersplanning Staatsbosbeheer

gespreksleiding: ■ Plet Dijkstra, hoofd Landelijk Gebied, provincie Friesland
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plantenferbân

Vlieland-Inventarisatie Na Ameland in 1990 Is dit Jaar Vlieland in het weekend van 10 en 11

augustus florlstisch onderzocht. Een groep van 32 mannen en vrouwen heeft het eiland grondig bekeken.

Enkele vondsten waren: Amslnckla Amsinckia menziesii, op meerdere (ruige) plaatsen gevonden;

Driebloemlge nachtschade Solanium triflorum, eerste vondst op de Waddeneilanden; Dwergbloem Anagallus

minima, Dit kleine, één tot vijf cm hoge plantje Is op meerdere plaatsen gevonden; Eekhoorngras Vulpia

bromoides. Dit eenjarig gras werd gevonden op een camping; Muurleeuwebek Cymbalaria muralis, gevonden

op de grond onder dennen. Een zeer ongewone standplaats!; Strandbiet Beta vulgaris subsp. maritima,

een naast familielid van onze suikerbiet.

Het weekend is zeer goed verlopen, niet in het minst door de vele leuke vondsten en door de prettige

sfeer. Een uitgebreid verslag volgt. Volgend Jaar is Schiermonnikoog aan de beurt.

Op 25 october om 19.30 u is de FL0R0N-evaluatiesvond 1991 in Hotel Goerres te Akkrum. Graag

herbariummateriaal meenemen! Ook spiraea's en behaarde rozen ter beoordeling meenemen.

Harry WaltJe

NIEUWS VAN SOVON

Zoals velen inmiddels al weten, is er binnen het district Friesland van SOVON het één en ander

veranderd. Begin 1991 gaf Tles van Valen te kennen, zijn functie als dlstrlctscoördinator (DC) neer te

willen leggen. Sindsdien neemt Jaring Roosma (Burgum) de honneurs voor Friesland waar. Hij wordt

hierbij terzijde gestaan door Tom Jager (Wolvega), Koert Scholten (Bakkeveen), Dlck Schut (Leeuwarden)

en Wybe SJoerd van der Veen (Veenwouden). Zij hebben de taak van "sub" - of "regiocoördinator" op

zich genomen en zullen vooral de contacten met de SOVON-waarnemers/sters in de verschillende regio's
in Friesland onderhouden. SOVON-Friesland wil met deze nieuwe opzet bereiken dat zij dichter bij haar

waarnemers komt te staan.

Inmiddels ligt het broedseizoen van 1991 al weer ruimschoots achter ons en kan de balans voor de

broedvogelprojecten worden opgemaakt. Na een tegenvallende start met zeer veel regen en soms hagel-
of sneeuwbuien ontwikkelde het afgelopen seizoen zich voor verschillende vogelaars tot één der

succesvolsten van de afgelopen Jaren. Dat blijkt uit de tot nog toe binnengekomen gegevens van

onderzochte atlasblokken. Zo wisselden de doorgewinterde SOVON-waarnemers zwaar verregende
inventarlsatlerondes af met rondes, waarbij bijvoorbeeld zingende Roodmussen (Groene stergebled bij

Leeuwarden) of roepende Kleinst waterhoenen (Oude venen) werden gehoord.

Het ligt in de bedoeling om alle waarnemingen van 1991 samen te vatten in een jaarverslag met

verspreidingskaarten van een aantal soorten. Uiteraard zijn hiervoor aanvullende waarnemingen zeer

welkom. Vogelaars, die waarnemingen hebben ingezonden krijgen dit Jaarverslag automatisch toegestuurd.
Anderen die hiervoor belangstelling hebben of Informatie willen over de verschillende SOVON-proJecten
kunnen een briefje sturen naar:

SOVON-Friesland, antwoordnummer 1000, 9250 WB Bergum.


