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Mededelingen van de Fryske Feriening foarFjildbiology

plantenferbân

FRIESE FLORON-ACTIVITEITEN

Van Ameland en Vlieland zijn ondertussen inventarlsatierapporten verschenen. Schiermonnikoog is in de

maak (voorjaar 1994), terwijl er op Terschelling nog een tiental km-blokken op inventarisatie liggen

te wachten. WIJ hopen deze klus in 1994 te klaren, zodat het rapport van Terschelling eind 1994/begin
1995 kan verschijnen.

optimalisering

Het lijkt een kreet uit een productlebedrijfsbeleidsplanhoofdstuk. Toch valt er naar ons oordeel veel

te verbeteren aan het FLORONgebeuren in Friesland (op veel plaatsen bulten Friesland mogelijk nog

meer, maar daar gaan wij niet over). Even een overzichtje van de huidige aanpak:
* Op de laatste vrijdagavond in maart vindt de start plaats van een nieuw vegetatie- en

inventarisatleselzoen. Om half acht wordt iedere (potentiële) belangstellende verwacht bij Goerres te

Akkrum. De gewenste atlasblokken worden verkaveld, streeplijsten worden uitgereikt en vaak zorgt één

of meer van de aanwezigen voor entertainment middels een serletje dia's.

� Op de laatste vrijdagavond van oktober vindt de evaluatie plaats, alweer bij Goerres te Akkrum en

alweer om half acht. De streeplijsten worden ingeleverd, verzameld materiaal wordt nader onder de

loupe genomen en eventuele geschoten dia's kunnen worden vertoond.

Om de Floron-klus wat meer inhoud en vaart te geven willen wij vanaf dit Jaar wat extra activiteiten

op touw zetten. WIJ denken hierbij aan de volgende mogelijkheden:
» Op de startavond, vrijdag 25 maart 1994, probeert elke 'vaste* bezoeker nog één of meer

belangstellenden mee te nemen. Met een paar telefoontjes per persoon moet een en ander toch vrij

eenvoudig te realiseren zijn. Veel mensen hebben even zo'n telefoontje nodig om te ontwaken uit een

sluimerende vegetatieslaap. In plaats van het gebruikelijke aantal van 15 personen hopen wij derhalve

45 personen te kunnen begroeten. WIJ rekenen op u!

* Tot nog toe konden wij aan al die enthousiaste medewerkers weinig tot niets terug laten zien aan

totaaloverzichten of kaartjes. Deze werden simpelweg niet geleverd door landelijk FLORON. Daar lijkt nu

verandering in te komen. Graag willen wij u op 25 maart a.s. een aantal kaartjes van soorten laten

zien. Het begin is er. Mogelijk werkt één en ander enthousiasmerend

* WIJ willen bij deze ook de Inventarisatlemedewerkers oproepen om elkaar wat vaker (telefonisch)

uit te nodigen voor een avondje of dag inventariseren. Met twee of drie personen is het gezelliger, je

ziet meer, je leert van elkaar en je blijft wat minder gauw thuis als er een afspraak staat.

» Verder willen wij alle medewerkers oproepen om bijzondere vondsten direct na waarneming aan ons

door te geven. WIJ zijn dan beter in staat om alert te reageren, bijvoorbeeld door een bezoek aan het

geïnventariseerde terrein. Ook geeft het ons meer mogelijkheden om het nodige totaaloverzicht te

bewaren en te bewaken, hetgeen nader gestalte kan krijgen vla een artikel in bijvoorbeeld Twlrre.

* Graag willen wij bij deze ook een oproep doen om Terschelling af te maken. Er zijn nog tien km-

blokken te inventariseren. Wij denken daarbij aan een zaterdag in juni en stellen ons voor om op de

vrijdag (na)mlddag af te reizen, ergens te overnachten en vervolgens op de zaterdag de klus te klaren.

Belangstellenden met (enige) floristlsche kennis kunnen telefonisch contact opnemen met één van
belde

dlstrlctscoördlnatoren (05610-16317 / 05613-2626). Wij denken aan maximaal twintig personen, dus bel

snel.

* Vanaf dit Jaar willen wij telkens een bepaalde familie, geslacht of soort centraal stellen om

hieraan extra aandacht te geven. Het Jaar 1994 willen wij in het kader van de Zeggen Carex stellen.

In de meest gunstige periode (mei-juni) willen wij enkele Carex- excursies organiseren, waarbij tevens

gelet zal worden op
allerlei hybriden. Om deel te nemen aan de Carex-excursles kan men zich opgeven

tijdens de startavond of telefonisch daarna.

* Wij willen er naar streven om vanaf 1994 Jaarlijks een overzicht in Twlrre te geven van de meest

spraakmakende vondsten van het afgelopen Jaar. Uiteraard zijn wij daartoe slechts in staat al» u ons

van informatie voorziet.

* Rekenkundig is alles zo eenvoudig. Er is een maximum- of een minlmumlnspannlng te leveren. Er zijn

FL0R0N- medewerkers in Nederland die per Jaar 50 km-blokken inventariseren (uit prlvacy-overweglngen
noemen wij nog geen namen). Het minimum is één lijst, of juister nog: nul lijsten.

Het Floron-inventarisatiewerk is in Friesland in 1988 opgepakt door het plantenferbân van de FFF en

gecoördineerd door beide ondergetekenden. Na vijf jaar gedraaid te hebben, lijkt het een goed moment

om de zaak eens te evalueren. Tevens willen wij de blikken op de toekomst richten.

De Friese Floron-’machine’ liep de afgelopen jaren redelijk gesmeerd. Per jaar werden tweehonderd

streeplijsten ingeleverd. Het aantal medewerkers lag tussen de twintig en dertig. Vanaf 1990 is er

Jaarlijks een Waddeneiland onder de loupe genomen. Na Ameland (1990) volgde Vlieland (1991),

Schiermonnikoog (1992) en tot slot Terschelling (1993). Ameland en Terschelling werden belde tweemaal

met een weekendbezoek vereerd, de andere twee eilanden elk eenmaal.
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Wanneer we even uitgaan van een vegetatleselzoen van 25 weken, dan moet het naar ons idee mogelijk

zijn per persoon 25 km-blokken per jaar te inventariseren. Tijdens de eiland-inventarisaties

presteerden wij het met elkaar immers om in één weekend 50 km-blokken te inventariseren. Gaan wij

uit van 40 inventarisatie-medewerkers, dan leert een eenvoudig rekensommetje dat het in Friesland

mogelijk moet zijn 1000 km-blokken te inventariseren. Wij als FLORON-coördlnatoren gaan de uitdaging
graag aan, u ook?

Graag tot ziens op de startavond, vrijdag 25 maart om 19.30 uur in hotel Goerres te Akkrum

Jacob Koopman Hoofdstraat-West 27, 8471 HP Wolvega; Karst Meijer, Nieuweweg 32, 8391 KM Noordwolde.

ferbân foar oare bisten

FFF—CURSUS LIBELLEN

Momenteel loopt er een landelijk llbellenonderzoek wat zich ten doel stelt een goed overzicht te

maken van de recente verspreiding van libellen en Juffers in Nederland. De Nederlandse Jeugdbond voor

Natuurstudie en de Jeugdbond voor Natuur- en Milleustudle hebben het Initiatief genomen tot een

project voor het in kaart brengen van deze diergroep door het verzamelen van veldwaarnemingen.
Dit llbellenproject staat echter heel uitdrukkelijk open voor iedereen die is geïnteresseerd in deze

dieren. Naast gegevens over het voorkomen worden ook ecologische gegevens verzameld, die moeten

bijdragen tot een beter inzicht in de relaties van libellen met hun leefomgeving.

Om voldoende gegevens uit Friesland te krijgen wordt gezocht naar mensen die interesse voor deze

diergroep hebben. Om een aanzet daartoe te geven wordt door de FFF een korte cursus

llbellenonderzoek gestart. Hierin zullen o.a. de volgende onderwerpen worden behandeld:

�doelstelling en handleiding van het landelijk onderzoek,

�wijze waarop het onderzoek plaats vindt.

�plaatsen waar libellen voorkomen (habitats).

�bouw van het lichaam en de functies van de lichaamsdelen,

�benamingen en determinatie van soorten.

� levenswijze, levensloop en voortplanting.

�hulpmiddelen en het gebruik er van.

�literatuur en determinatie tabellen.

De cursus zal bestaan uit twee lesavonden en éen excurslemiddag. De data van de lesavonden zijn

vastgesteld op dinsdag 3 mei, aanvang 20.00 uur en op dinsdag 17 mei aanvang 20.00 u in het

Natuurmuseum, Schoenmakersperk 2 te Leeuwarden.

De datum van de excurslemiddag is vastgesteld op zaterdag 28 mei om 14.00 u op een nog nader te

bepalen plaats. Bij slecht weer op deze datum is een uitwijk mogelijk naar zaterdag 4 juni. Per

cursist zullen de kosten f 30,- bedragen. Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen met

één van de volgende personen:

M. Zljlstra, Lavermanstraat 22, 9251 BB Burgum, 05116-2637

G. SJollema, Marijkestraat 21, 8931 ER Leeuwarden, 058-884319

Marten Zljlstra


