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Mededelingen van de Fryske Feriening foar Fjildbiology

PLANTEFERBÂN

Harry Waltje

FERBÂN foar OARE BISTEN

avond over de Boomnarter Op dinsdag 31 maart a.s. houdt Bob Portegies uit Roden, lid van de

marterwerkgroep Noord-Nederland, een lezing over het onderzoek naar de verspreiding van de

Boommarter in Friesland en Drenthe. Deze avond is vooral ook bedoeld voor diegenen, die actief bezig
willen met het onderzoek naar marterachtigen. Plaats: Fries Natuurmuseum, Schoenmakersperk 2,

Leeuwarden. Aanvang: 19.45 u..

Dick Huitema

FÛGELFERBÂN

De FFF-cursus vogellnventarlsatie (in samenwerking met SOVON) is op 24 februari j.1. begonnen. De

cursus is volgeboekt. De theorielessen zijn in het Fries Natuurmuseum. Als theorleleraren treden op

Arend van Dijk (BMP-inventarisatie en -interpretatie), Eddy Wymenga (broedvogels van moerassen), Arend

Timmerman (broedvogels van graslanden) en Freek NIJland (vogelonderzoek en gegevensverwerking). De

praktijklessen vinden plaats in de volgende gebieden met tussen haakjes de veldleraar: de Zwager-

mieden (Yde van der Helden), de Blnnemiede (Freek Nijland), FJlrtich Mèd (Jaring Roosma), de Deelen

(Arend van Dijk) en de Llndevallei (Tom Jager).

Er is medewerking van Staatsbosbeheer en It

Fryske Gea. Daarnaast heeft de cursus subsidie

ontvangen van de BFVW, het Anjerfonds en het

Wereldnatuurfonds. En speciaal voor de laatste

organisatie laten we u nog éénmaal dat bekende,

schattige troeteldiertJe zien.

Freek Nijland

OPROEP MEDEWERKING BROEDVOGELINVENTARISATIE AMELAND

Medewerking wordt gevraagd van vogelaars aan het Inventariseren van broedvogels in het moerasgebied
de Langeduinen op Ameland. Reiskosten worden vergoed. Onderdak kan worden geregeld. Als

tegenprestatie wordt gevraagd een gedegen inventarisatie van moerasvogels.
Voor Informatie of zo spoedig mogelijke aanmelding kunt u terecht bij:
H. Engelmoer (058-152393, bellen na acht uur 's avonds).

Ricus Engelmoer

Vrijdagavond 27 maart om 19.30 u wordt het startsein gegeven voor het floristisch seizoen 1992. Deze

gebeurtenis vindt zoals gewoonlijk plaats in Hotel Goerres te Akkrum. Dit jaar hebben we een

(waarschijnlijk éénmalige) aanbieding. De FLORON-medewerkers mogen de natuurgebieden van It Fryske
Gea inventariseren. Profiteer van dit buitenkansje en kom naar de openingsavond. Daar wordt overlegd,
wie waar gaat inventariseren. Zo kom je nog eens in leuke natuurgebieden!

Het inventarisatieweekend staat gepland op 22 en 23 augustus. Dit jaar staat Schiermonnikoog op het

programma. Je kunt je opgeven bij Jacob Koopman (05610-16317) te Wolvega.


