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Mededelingen van de Fryske Feriening foar Fjildbiology

BESTUUR

2) De aanmelding van de werkgroep "Historische akkers Eastermar" blijkt princlpiëel nogal ingewikkelde

vragen op te roepen; kan een werkgroep er een eigen financiële positie op na houden, hoe zit het met

de binding met Staatsbosbeheer en vallen de activiteiten van de werkgroep wel binnen de

doelstellingen van de FFF? Er bestaat binnen de FFF veel sympathie voor de werkgroep, maar het

bestuur zal eerst uit moeten zoeken op welke wijze een binding het best vorm gegeven kan worden.

Uiteraard zal dat in overleg met de werkgroep gebeuren.
3) De ledenvergadering was het met het bestuur eens, dat de Twlrre-redact ie ook het afgelopen jaar

weer uitstekend werk geleverd heeft. Het komende jaar zal het bestuur zich intensief verdiepen in de

voor- en nadelen van de stichtingsvorm, die de redactie zozeer wenst. De leden zullen voor de

volgende jaarvergadering uitvoerig geïnformeerd worden in deze.

Rest ons leder een goede zomervakantie toe te wensen.

Gert ie Papenburg

PLANTERFERBÂN

Op 27 maart heeft weer de startavond van het floristlsch seizoen plaatsgevonden. De 'lokker' van de

avond was de mogelijkheid om een groot deel van de natuurgebieden van It Fryske Gea voor zich te

'claimen' en in deze gebieden gegevens te verzamelen. Het verlanglijstje van It Fryske Gea ziet er als

volgt uit: a) het maken van een plantenlljst per gebied, b) uitzetten en onderzoeken van permanente

quadraten (P.Q.'s), c) karteren van de vegetatie, -) karteren van bepaalde indicatorsoorten naar plaats
en aantal. Het eerste Jaar zal waarschijnlijk voornamelijk gebruikt worden om plantenlljsten te maken.

Deze kunnen per km-blok uitgevoerd worden, zodat de resultaten ook voor het Floronprojekt bruikbaar

zijn. De andere onderzoeken zijn nogal arbeidsintensief en vereisen een grote vegetatiekundige kennis

(vooral b en c). Deze komen wellicht in volgende jaren aan de beurt. De meeste gebieden zijn al

uitgedeeld, maar geïnteresseerden kunnen nog kontakt opnemen met Simon Welllnga van It Fryske Gea.

Verder werd op deze avond van de ca. 25 aanwezigen aandacht gevraagd voor enkele nieuwe

stlnseplanten. Naast de Vroege sterhyacint Scilla bifolia en de Oosterse sterhyaclnt S. siberica duiken

steeds vaker op de Grote sneeuwroem S. sichei en in mindere mate de Kleine sneeuwroem S. sardensis.

De verschillen tussen Hartbladzonnebloem Doronicum panda lianches en de Weegbreezonnebloem D. planta-

gineum werden ons duidelijk. Ook was er vers materiaal aanwezig van drie soorten hoefblad: Groot

hoefblad Petasites hybrides met rosé bloemen (mannelijke of vrouwelijke planten) en twee wit

bloeiende soorten Wit hoefblad P. albus en Japans hoefblad P. japonicus met schutbladeren tot bovenin

de bloeltros.

Zaterdag 22 en zondag 23 augustus; Inventarisatie weekend Schiermonnikoog. Opgave bij Jacob Koopman,
tel. 05610-16317. In navolging van Ameland en Vlieland zal dit jaar Schiermonnikoog onder de loupe
worden genomen. Gezien de oppervlakte van het eiland moet dit in één weekend te doen zijn.

Zaterdag 12 september: Sterrekroos-excursle (Callitriche). Vertrek 10.00 uur, station Heerenveen. De in

Friesland voorkomende sterrekroos-soorten worden bekeken samen met de bijbehorende slootflora.

Harry Waltje

mei 1992 Op de jaarvergadering zijn drie zaken aan de orde geweest die het verdienen hier aan de

orde gesteld te worden.

1) De omzetting van de ”Wadvogelwerkgroep” in ”Wadvogelwerkgroep FFF/BFVW” is voorlopig vastgelopen:
het hoofdbestuur van de BFVW weigert hieraan zijn fiat te verlenen. Belangrijkste argument lijkt dat

de BFVW niet graag zijn relatie met de agrarische wereld op het spel zet. De plannen Friesland-

buitendijks, waar de werkgroep over meedenkt, liggen immers nogal gevoelig. Op praktisch vlak blijven

BFVW’ers en FFF’ers uiteraard gewoon gezamenlijk actief. Het FFF-bestuur blijft de ontwikkelingen met

interesse volgen.


