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Mededelingenvan de Fryske Feriening foar Fjildbiology

bestuur

Gert ie Papenburg

plantenferbân

Op vrijdagavond 30 oktober J.l. was er de evaluatleavond van de plantenwerkgroepen en van het FL0R0N-

project. Er werden ca. 200 streeplljsten Ingeleverd, terwijl er nog een aantal is toegezegd. Na de

pauze werden dia's vertoond van Jacob Koopman en Karst Meijer over de flora van Zuid-Portugal. Het

zuidelijk kustgebied herbergt vele soorten, waarvan er misschien een aantal alleen daar voorkomt.

Op zaterdag 6 februari om 10.00 u in Hotel Goerres te Akkrum Is er weer de FLOARA DEI FRYSLAN.

Getracht wordt de heer C.A.J. Krentz te strikken voor deze dag. Deze man heeft prachtige dia's van de

orchideeën van Nederland en Europa. Verder zijn eigen bijdragen van bezoekers welkom.

De startavond van FL0R0N Is op vrijdag 27 maart om 20.00 u In Hotel Goerres te Akkrum.

Harry Waltje

fugelferbân

VOGEL-AVOND FFF/SOVON 28 JANUARI

Op donderdagavond 28 januari 1993 wordt er door de FFF in samenwerking met SOVON-Frlesland een

avond georganiseerd voor vogelaars in Friesland. De avond is in Onder de Luifel in Leeuwarden

tegenover het NS-statlon en begint om 20.00 u. Eddy Wijmenga zal een inleiding met dia's houden over

moerasvogels. Daarnaast worden o.a. de resultaten besproken van de SOVON-projecten.

Wiebe Nljlunslng

De jaarvergadering 1993 wordt gehouden op vrijdag 26 februari. Noteer deze datum alvast in de agenda.

Naast het’gewone’ werk zullen er verschillende belangrijke zaken aan de orde komen, waaronder: Twirre,

verder als zelfstandige stichting?.

Voor het actualiseren van het organisatieschema zal ik de tweede helft van december weer alle

coördinatoren en ieder, die op het schema vermeld staat, bellen voor de laatste stand van zaken. Dat

is ook een goede gelegenheid om signalen van allerlei aard door te seinen naar het bestuur. Misschien

is het goed om ’s een lijstje aan en klaar te leggen.


