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Mededelingen van de Fryske Feriening foar Fjildbiology

beetuur

plantenferbân

De Floron startavond vindt plaats op vrijdag 27 maart om 20.00 uur te Akkrum in hotel Goerres.

Dit Jaar wordt Terschelling geïnventariseerd op hogere planten. Omdat Terschelling vrij groot is, zal

dit eiland gedurende twee inventarisatie-weekenden in voor- en nazomer bezocht worden. Dit gebeurt in

het weekend van 5 en 6 Juni en in het weekend van 28 en 29 augustus. Plet Zumkehr, onze florist ter

plaatse, heeft gelukkig een aantal hokken voor zijn rekening genomen, zodat het gehele eiland dit Jaar

bezocht kan worden.

Harry Waltje

DE ’FLORA VAN AMELAND’ IS UIT!

Jacob Koopman & Karst Meijer

In Juni en augustus 1990 werd door een aantal enthousiaste florlsten uit het KH—circuit gedurende

twee weekenden Ameland geïnventariseerd op hogere planten. Belde auteurs van dit artikeltje schreven

er samen met Willem Stouthamer uit Groningen een rapport over. Het rapport is bij de FFF

verkrijgbaar.

Uit 75 km-blokken werden in eerste Instantie gegevens verzameld. Later zijn hier nog de nodige

aanvullingen aan toegevoegd.
Het totaal aantal 'soorten' van Ameland bedraagt 535. Dit is inclusief het aantal onderscheiden

mlcrospecies ('kleine' soorten) Rubus (braam) en Taraxacum (paardebloem).
In het rapport staat van elke soort een kaartje met daarop de verspreiding afgebeeld. Ook het totaal

aantal soorten per km-blok is nader belicht. Dit blijkt te variëren van 12 tot 213. In 36 km-blokken

zijn 100 of meer taxa (families) aangetroffen, waarvan in 10 zelfs meer dan 150.

De auteurs hebben zich beperkt tot een florlstische benadering, overeenkomstig de werkwijze van

Floron. Over de oecologische, vegetatlekundlge waarde is slechts een enkele opmerking geplaatst. De

kwelders op De Hon worden terecht geroemd, o.a. om het voorkomen van de zeer zeldzame Gesteelde

Zoutmelde Atriplex pedunculata. In natte duinvalleien als het Hagedoomveld en de Koolduinen komt het

Littorellion als vegetatletype goed vertegenwoordigd voor, met soorten als Stijve moerasweegbree

Echinodorus ranunculoides, Ondergedoken moeraascherm Apium inundatum en Oeverkruid LittorellaLittorella

uniflora.

Ook het (sporadisch) voorkomen van de Slanke Gentiaan Gentianella amarella in een enkele droge
duinvallei mag vermeld worden. In droge greppels langs wegen vinden we (nog) elementen van het Nano-

Cyperion, met een soort als Dwergvlas Radiola linoides.

Van Ameland zijn 51 zogenaamde Rode Lljst-soorten te melden.

Het rapport geeft verder een lijst met 49 soorten die 'nieuw' zijn voor Ameland. Literatuuronderzoek

levert daarentegen 82 'verdwenen' soorten op. Een deel hiervan is te verklaren uit het feit, dat

onderzoek in twee weekenden uiteraard toch teveel een eenmalig karakter draagt. De auteurs stellen

zich dan ook op het standpunt, dat er nog veel op Ameland te ontdekken valt.

Het onderhavige rapport kan derhalve het best beschouwd worden als een uitgangspunt van verder

onderzoek. Voor aanvullingen houden de auteurs zich aanbevolen.

Het rapport is te bestellen bij Jaap Veenstra, penningmeester van de FFF (05127-2689),

fûgelferbân

De FFF-broedvogellnventarlsatiecursus is (meer dan) volgeboekt en draalt dit Jaar met subsidie van

Staatsbosbeheer-Frlesland, It Fryske Gea, BFVW en Natuurmonumenten.

Van het bestuur ditmaal geen mededelingen. De ledenvergadering van 26 februari is al aangekondigd in

de vorige Twirre en is, wanneer u dit leest, al achter de rug.
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WERKGROEP KOLONIEVOGELS-FRIESLAND (KolF)

Zoals wellicht bekend la, worden In Friesland veel kolonlevogels geteld. Buitendijks en ook

gedeeltelijk binnendijks is de Wadvogelwerkgroep op dit gebied al zeer actief. Ook binnendijks gebeurt

het één en ander. Veel waarnemers sturen nu al leder jaar meldingen op van broedgevallen Blauwe

reiger, Roek, Oeverzwaluw, Zwarte stern, om een paar soorten te noemen.

Om met name de kolonlevogels van Friesland (binnendijks) beter in kaart te kunnen brengen hebben

SOVON-Frlesland en de FFF besloten een werkgroep Kolonlevogels-Frlesland (KolF) In het leven de

roepen.

doel

Het doel van de werkgroep KolF Is het dlstrlctsdekkend in kaart brengen van de volgende

kolonlevogels:

zodat Inzicht kan worden verkregen In aantallen, verspreiding en aantalsverloop.

werkwijze

Geteld zal worden volgens de BSP-crlterla, zoals opgesteld door SOVON. Voor de meeste kolonies zal

dit betekenen, dat de tellingen verricht moeten worden op twee geschikt gekozen tijdstippen. Gezien

het verspreide voorkomen van kolonlevogels zal waarschijnlijk de beste manier van werken zijn, om te

komen tot een netwerk van individuele tellers en van (eventueel reeds bestaande) vogelwerkgroepen,

waarbij een leder één of meer kolonies in zljn/haar omgeving telt.

De resultaten van de tellingen zullen jaarlijks worden gepubliceerd In Twirre.

wie kan er meedoen?

Iedereen!! Genoemde soorten zijn relatief gemakkelljk op te sporen en vereisen geen al te grote

soortenkennis. Ook de hoeveelheid veldwerk kan een leder naar eigen keuze bepalen, door zich

bijvoorbeeld te beperken tot het tellen van één (Blauwe Relger)kolonie of door diverse kolonies van

diverse soorten te tellen. Ook het uitwerken zal weinig tijd vergen. Men zal even het resultaat van

de telling (en) door moeten geven aan de coördinator. Om dubbel werk te voorkomen wordt een ieder

verzocht zich aan te melden bij onderstaande coördinatoren.

Om één en ander te bespreken is er voor medewerkers en geïnteresseerden een eerste bijeenkomst van

de werkgroep KolF op:

donderdag 18 maart 1993 In hotel Goerres, Kanadeeskestrjltte 45 te Akkrum om 20.00 u.

namens de FFF

Wiebe Nljlunslng
Wlne 10

9247 BG Ureterp
05125-1379

namens SOVON

Dlck Schut

Bleeklaan 76

8921 HD Leeuwarden

058-130221

Wiebe Nljlunslng

Aalscholver Kokmeeuw Grote stern Zwarte stern

Blauwe reiger Stormmeeuw Vlsdlef Oeverzwaluw

Purperreiger Kleine mantelmeeuw Noordse stern Roek

Lepelaar Zilvermeeuw Dwergstern Kluut


