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Mededelingen van de Fryske Feriening foar Fjildbiology

fûgelferbân

** FFF —cursus vogelinventarisatie 1993 **

broedvogels van graslanden en moerassen

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 1993, slotavond september 1993

0 plaats: Fries Natuurmuseum, Leeuwarden

□ lessen. 7 theorie-avonden op dinsdag en 6 praktijklessen op zaterdagochtend

D Inhoud; theorielessen over BMP-inventarisatiemethode, inventarisatie van welde- en moerasvogels,

vogelonderzoek, Interpretatie en verwerking van gegevens, presentatie van resultaten; praktijklessen

over B.M.P.-inventarisatie van graslanden of moerasgebieden

□ aantal deelnemers: maximaal 25

□ leraren: allen deskundige ornithologen
0 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". Gevraagd wordt om bij aanmelding een voorkeur

op te geven voor weidevogel- of moerasvogellnventarlsatle.
□ sluitingsdatum inschrijving: 1 december 1992

D nadere inlichtingen: Freek Nljland, Canterlandseweg 18, 9061 CC Gytsjerk (05103-2736)

** Het belang van houtwallen voor broedvogels **

avond voor SOVON- en FFF-vogelwerkgroepen en vogelaars in Leeuwarden

Maandag 28 september om acht uur 's avonds is er in restaurant 'Onder de Luifel' tegenover het NS-

statlon te Leeuwarden een bijeenkomst georganiseerd door SOVON en de FFF. De toegang is gratis. Vóór

de pauze zal de heer A. Schotman van de afdeling landschapsecologie van het I.B.N. (Instituut voor

Bos- en Natuuronderzoek, het vroegere R.I.N.) een lezing houden met als titel 'Natuurwaarden in een

cascolandschap'. Cascoplanning gaat uit van een ruimtelijke scheiding van gebieden waar de landbouw

zijn gang kan gaan (open, ontwaterd en grootschalig) en gebieden waar de natuur voorrang krijgt

(ecologische hoofdstructuur, ontwikkeling van natuurlijke landschapselementen). De heer Schotman zal

laten zien aan de hand van aantalsschattlngen van broedvogels, dat het huidige landbouwareaal vooral

door de nu nog aanwezige landschapselementen van zeer grote betekenis is voor veel vogelsoorten en

dat de voorgestelde scheiding daar afbreuk aan zal doen.

Na het verhaal van de heer Schotman is er gelegenheid voor de verschillende vogelwerkgroepen en

vogelaars in de provincie om de contacten te verstevigen. Het is de bedoeling om van de bijeenkomst

een Jaarlijks weerkerende gebeurtenis te maken.

Wiebe Nljlunsing (FFF) & Jarlng Roosma (SOVON)

plantenf erbên

FLORON-avond op vrijdagavond 30 october is er een evaluatieavond in hotel Goerres te Akkrum,

aanvang 20.00 u. Het inleveren van de FL0R0N-lijsten en het tonen van leuke, interessante en/of

zeldzame planten wordt op prijs gesteld.

Harry Waltje

Vanwege de grote belangstelling voor de nu voorbije cursus organiseert de Fryske Feriening foar

Fjildbiology in 1993 in samenwerking met SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogel Onderzoek

Nederland) weer een cursus vogelinventarisatie. Ook 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 nog

steeds een 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.
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FLORON-Inventarisatie Schiermonnikoog In het weekend van 22 en 23 augustus J.l. toog een

twintigtal florlsten uit heel Nederland naar Schiermonnikoog om dit eiland te inventariseren op

hogere planten. Na Ameland (1990) en Vlieland (1991) was dit het derde waddeneiland dat zich in een

dergelijke belangstelling mocht verheugen. In groepjes van drie personen werden per dag enkele km-

blokken doorkruist. Het ultelndelijke resultaat was een volledige inventarisatie op km-blok basis. Dat

leverde 41 Ingevulde streeplljsten op.

Enkele noemenswaardige vondsten zijn: Stekende wolfsklauw Lycopodium annotinum, Fijn goudscherm,

Bupleurum tenuissimum, Slanke gentiaan Gentianella amarella, Honlngorchls Herminium monorchis,

Bilzekruid Hyosciamus niger, Muurganzevoet Chenopodium murale. De laatste soort werd door ons ook

aangetroffen op Ameland en Vlieland.

Tezljnertijd wordt een volledig verslag gemaakt over de resultaten van de inventarisatie. Het verslag

over Ameland is zo goed als klaar en zal dit najaar verschijnen als FFF-rapport. Volgend jaar staat

als laatste en grootste Friese waddeneiland Terschelling op het programma. In tegenstelling tot

eerdere berichten denken we deze klus in twee weekenden te kunnen klaren. Nadere informatie volgt.

Jacob Koopman

** Mossencursus Friesland 2 **

Afgelopen winterhalfjaar werd er in Wolvega een voor Friese begrippen unieke cursus verzorgd. In

twintig bijeenkomsten werden door dertig enthousiaste cursisten de eerste wankele schreden gezet op

het gladde ijs van de bryologle (mossenstudie). Aandacht werd besteed aan de volgende zaken;

literatuur, microscopie, snljtechnieken, verenigingscultuur, systematiek, herbarlumopzet, onderzoek,

ecologie en de Nederlandse blad- en levermossen.

Op de laatste avond was er een diagnostische toets. Zij, die de cursus regelmatig hadden bezocht,

gingen na afloop met een fraai certificaat naar huis.

BIJ voldoende belangstelling is de cursusleiding (Karst Meijer 4 Jacob Koopman) in principe bereid ook

het komend winterhalfjaar weer een dergelijke cursus te verzorgen. Belangstellenden dienen zich op te

geven vóór 1 november 1992. De cursus wordt gehouden van begin november tot medio april, in totaal

20 avonden. De cursus zal worden gegeven in Wolvega. De kosten bedragen f 150,-, inclusief het

cursusboek. Voor nadere informatie en aanmelding: Jacob Koopman (05610-16317).


