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Gertie Papenburg

ferbân foar oare bisten
- overzicht van de huidige activiteiten

vleermuisonderzoek De vleermuiswerkgroep, momenteel nog bestaande uit 6 personen, heeft zich beraden op haar

'doelstelling' nu het vleermuis-atlas-projekt is afgelopen. Hierop zijn een aantal suggesties over toekomstige activiteiten

overgenomen: 1) alle activiteiten moeten direct of indirect ten goede komen aan de bescherming van de vleermuizen; 2) in de

toekomst zal gericht naar verblijfplaatsen worden gezocht, in de zomer naar kraamkolonies en 's winters naar overwinterings-

plaatsen, met als doel bescherming; 3) het uitvoeren van specifieke tellingen, zoals tellen van uitvliegende vleermuizen, Punt

Transect Telling en het tellen van roepende mannetjes.

Op de suggestie om ook onderzoek te doen naar andere kleine zoogdieren werd doorenkele groepsleden negatief gereageerd;

hopelijk dat andere mensen hierin zijn geïnteresseerd.

Op verzoek worden particulieren bezocht, die vleermuizen in huis hebben; de soort wordt vastgesteld en er wordt uitleg gegeven

de levenswijze, het overleven en hoe te handelen. Tot dusver wordt dit in alle gevallen als positief ervaren. Ook is advies gege-

ven over het behandelen van een kerkgebouw tegen houtworm, waarin zich op dat moment een kolonie grootoorvleermuizen

en een kolonie gierzwaluwen bevonden. Aan ons verzoek om de kerk in de winterperiode te behandelen, werd voldaan. Ook is

er advies gegeven voor het inrichten van een winterverblijfplaats. Of dit doorgaat en succes zal hebben zal de tijd moeten leren.

zoogdiermonitoring Het rapport 'Zoogdiermonitoring, een studie naar de haalbaarheid van een meetnet zoogdieren' is

verschenen en uitgereikt op 4 november in Lelystad, gelijktijdig met de 'Rode lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland' en het

boek 'Zoogdieren van West-Europa'. In het rapport wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor een 'Meetnetzoogdieren'.

Of er een dergelijk netwerk van zoogdierwaarnemers zal komen is nog onduidelijk. Zie verder het artikel 'Ontwikkelingen in

zoogdieronderzoek' in ditTwirre-nummer.

libellenproject Momenteel loopt nog het 'Inventarisatieproject van libellen in Nederland', georganiseerd door de Nederland-

se Jeugdbond voor Natuurstudie en de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie. Als FFF hebben we hierop ingespeeld door

een korte libellencursus te verzorgen. Van enkele cursisten werden de ingevulde waarnemingsformulieren ontvangen. Deze zijn
doorgestuurd naar het landelijke bureau, dat de gegevens verzamelt voor het landelijk libellenproject. Ook komende zomer zal

het project in de vorm van inventarisaties worden voortgezet.

Marten Zijlstra

plantenferbân

Inventarisatieweekend Texel In Twirre 1994 nummer 3 staat een verslag over de planteninventarisatie van het eiland

Texel in de reeks van inventarisaties van de Waddeneilanden. Het eiland telt 180 kilometerblokken, waarvan er vorig jaar 60

gedaan zijn. Dit jaar is het plan zo'n zelfde aantal blokken te inventariseren.

Vanaf vrijdagavond 9 junitot en met zondag 11 juni 1995 heeft FLORON een inventarisatieweekend georganiseerd. Er kan weer

gebruik gemaakt worden van het, inmiddels verbouwde, onderkomen Bloem en Bos. Informatie en opgave bij Willem Stoutha-

mer, Bottemaheerd 5, 9737 NA Groningen, tel. 050-411582.

Willem Stouthamer

De ledenvergadering van vrijdag 17 februari in Akkrum is weer geanimeerd verlopen. Een tweetal punten die op de vergadering

aan de orde zijn geweest, wil ik hier nog even aanstippen.

1. Van de initiatieven die door de initiatiefgroep werden aangedragen in de stukken voor jaarvergadering lijken er twee direct

levensvatbaar te zijn: het vlinderproject in Lemmer en het bomenproject in Dantumadeel. De andere projecten hebben geen of

slechts één aanmelding te zien gegeven. Mensen die hun strookje hadden willen inzenden maar daar niet toe gekomen zijn of

het vergeten zijn, kunnen datalsnog doen...

2. Het bestuur zal zich inspannen een vervolg te geven aan de presentatie van het computerprogramma FLOR 3.0. Om te

beginnen zullen we proberen het programma door één van de leden gedurende drie maanden te laten uittesten. Verder zullen

we nagaan of er externe financiers te vinden zijn voor de aanschaf van het programma voor ca. 10 gebruikers. Daar is een

bedrag van ca. ƒ 7000 mee gemoeid, wat teveel is voor interne financiering. Men hoort hier ongetwijfeld te zijner tijd meer over.


