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Nieuws Wielenwerkgroep

plantenwerkgroep

Sinds vorig jaar is er weer een planten-

werkgroep actief rond de Groote Wielen. Doel is

het inventariseren van kilometer-blokken op

hogere planten in het gebied rond de Groote

Wielen. Hiermee hebben we tijdens ons eerste

Jaar een voorzichtig begin gemaakt. De groep

bestaat uit vijf personen. We hebben floris-

tische gegevens verzameld van 8 km-blokken. Het

rijkste blok telde 226 soorten. Over een moge-

lijk bijzondere vondst van Gesteeld sterrekroos

Gallitriche brutia in de Ryptsjerksterpolder
bestaan nog de nodige twijfels. De planten
hebben tot 3 mm lang gesteelde vruchten en

teruggeslagen stijlen. Gesteeld sterrekroos is

in 1991 voor het eerst in Nederland vastgesteld
(Otto Zijlstra, Gorteria 18: 122-124). Volgens de

in het artikel over deze vondst genoemde
kenmerken en de verschillen met Haaksterrekroos

Callitriche hamulata zou de determinatie Juist moeten zijn. Reden om hier toch aan te twijfelen is,

dat in de plasjes waarlangs het sterrekroos is gevonden in oktober massaal Haaksterrekroos stond. Dit

doet vermoeden dat het verzamelde materiaal een ecologische aanpassing van Haaksterrekroos aan

droogvallende omstandigheden zou kunnen zijn. De liggende groeiwijze, het vormen van dichte matjes en

vruchtjes die door de steelvorming dicht op of in de ondergrond wordt gedrukt, voorkomen uitdroging

van de tere vruchtjes en bevorderen zodoende de klemkracht. Om toch uitsluitsel te krijgen is het

materiaal ter vergelijking naar Otto Zijlstra gestuurd en .zullen (zonodig) de groeiplaatsen het

komende jaar nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Dick GoslingaWondklaver

In de ’s zomers droogvallende plasjes waar ook ’Gesteeld sterrekroos’ voorkwam, zagen we ook nog

enkele andere fraaie plantjes zoals Klein bronkruid Montia fontana ssp. chondrosperma, Borstelbies

Scirpus setaceus, Dwergzegge Carex oederi ssp. oederi en Stijve moerasweegbree Echinodorus

ranunculoides. Ook de al bekende groeiplaatsen met voor Friesland zeldzame planten, zoals een slootje

bij Gytsjerk vol Ondergedoken moerasscherm Apium inundatum en de ijsbaan van Ryptsjerk met Bosbies
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Bij de 'Hoge brug' (over de Murk/Ouddeel) wist Paul Kwast nog een mooie advent lef te staan. Hier

stonden in de schrale berm langs een schelpenpaadje enkele exemplaren Wondklaver Anthyllis vulnearia.

Het komende jaar zal de plantenwerkgroep het floristlsch onderzoek rond de Groote Wielen weer

voort zetten. Wie interesse heeft hieraan deel te nemen, kan zich opgeven bij Joop Bloem <058-661647).

Joop Bloem

vijf jaar Vlinderberm

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Vlinderberm (1989-1994) heeft de Wlelenwerkgroep een

aantal activiteiten georganiseerd. Enerzijds met het doel het hoe en waarom van de Vlinderberm onder

de aandacht van de plaatselijke bevolking te brengen, maar anderzijds ook om met de regionale en

provinciale organisaties die te maken hebben met berm- en groenbeheer van gedachte te wisselen over

aanpassingen van het beheer,

In Gytsjerk werd op 19 september een

fototentoonstelling geopend door wethouder

Jullus van der Werff van Tytsjerksteradlel.
De expositie van vllnderfoto's was gedurende
Itë week te bekijken in warenhuis Sijperda.
Voor deze locatie is gekozen omdat op deze

wijze gemakkelijk het publiek kon worden

bereikt. Een eenvoudig boekje met beknopte
informatie lag beschikbaar voor een ieder op

de toonbank. De foto's zijn gemaakt door twee

amateur-natuurfotografen Lubbert Boersma en

Dick Goslinga uit Gytsjerk. Gezien de

reacties kan de expositie zeker geslaagd

genoemd worden. Er zijn plannen gemaakt om

de expositie geschikt te maken voor

eventuele aanvragen. Warenhuis Sijperda, dat

ook de informatieborden sponsorde, wordt

hierbij door de Wlelenwerkgroep bedankt voor

de medewerking.
Een deel van foto's was op donderdagavond
29 september nog te zien tijdens de Infor-

matieavond In café de Viersprong. Freek Nljland gaf aan de hand van dia's, gemaakt In de Vlinderberm,

een aandachtig gezelschap uitleg over het bermbeheer in de Vlinderberm en de resultaten 'tot nu toe.

Er waren 30 belangstellenden. We hadden iets meer mensen verwacht.

Diezelfde middag was in café Wouters te Leeuwarden een studiemiddag georganiseerd, waarvoor

verschillende organisaties waren uitgenodigd, zoals gemeenten, waterschappen, natuurbeherende

organisaties en vrijwilligersorganisaties. Sprekers waren Frank Kwant (groenbeheer gemeente

Tytsjerksteradlel), Gerard Visser (groenbeheer gemeente Leeuwarden), Ultsje Hosper (It Fryske Gea) en

Henkjan Kievit (Vllnderstlchting). Het onderwerp was duidelijk een schot in de roos. Het aantal

belangstellenden overtrof de verwachtingen. De zaal puilde uit met ca. 90 deelnemers. Uit de discussie

bleek eens temeer hoe actueel het onderwerp is.

De Wlelenwergroep kan terugzien op een zeer geslaagde activiteit en hoopt dat de gezaaide ideeën

vrucht zullen dragen.

Dick Goslinga

Scirpus sylvatica werden bezocht.

Fototentoonstelling Vlinderberm

foto Actief


