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Mededelingen van de Fryske Feriening foar Fjildbiology

Plantenferbân

FLORON-inventarisatieweekend in Siegerswoude

We verblijven op de camping/manege "De Waldrane", Bremerwei 24 te Siegerswoude. Overnachting in stacaravans of eigen

tent; voor vergaderingen en gezelligheid beschikken we over de kantine Kosten: ƒ 30,- (exclusief maaltijden).

Aanmelding: vóór 15 april naam, adres, telefoonnummer schriftelijk óf telefonisch doorgeven aan Roel Douwes, Suriname-

straat 136 9715 PZ Groningen, tel. 050-5718578 óf aan GertiePapenburg, Molenerf 84 9285 VP Buitenpost, tel. 0511-541376.

Tegelijkertijd de verblijfskosten (ƒ 30,-) overmaken op giro 1864313 ten name van R. Douwes te Groningen met vermelding van

FLORON-weekend. De kosten van ontbijt en lunch worden tijdens het kamp hoofdelijk omgeslagen.

Na aanmelding ontvangt u een nadere aankondiging met programma, deelnemerslijst (in verband met vervoer), reisroute etc.

Ook floristen uit de nabije omgeving zijn welkom op de excursies! Meldt u wel van te voren aan in verband met de organisatie.

Gertie Papenburg

Inventarisatieweekend Texel

Al eerder is in Twirre verslag gedaan van de inventarisatie van planten per kilometerblok van de Waddeneilanden in het kader

van FLORON. In 1994 is begonnen op het laatste (niet tot Friesland behorend) Waddeneiland Texel. In 1994 en in 1995 zijn er

respectievelijk 60 en 44 kilometerblokken bekeken door een enthousiaste, deskundig of iets minder deskundige groep planten-

liefhebbers. Dit jaar wordt voor de allerlaatste keer het Wadden-inventarisatieweekend georganiseerd. Laat deze kans je niet

ontgaan! Er kan weer gebruik gemaakt worden van de kampeerboerderij Bloem en Bos of gekampeerd worden aan de overkant.

Het weekend is vanaf vrijdagavond 14 juni tot en met zondag 16 juni 1996. Informatie en opgave bij: Willen Stouthamer,

Bottemaheerd 5, 9737 NA Groningen, tel. 050-5411582.

Willem Stouthamer

fûgelferbân

Oproep Wadvogelwerkgroep

Onze werkgroep zoekt vogelaars voor broedvogeltellingen en integrale tellingen van langs de Friese waddenkust verblijvende

trekvogels. Voor de integrale trekvogeltellingen betreft het de trajecten Harlingen-Koehol, Koehol-Zwarte Haan en het Schoor-

Wierum. Het gaatom ca. zes tellingen per jaar.

Bij de broedvogelinventarisaties gaat het om de gebieden: het Noorderleeg, zomerpolder Marrum en zomerpolder t Schoor.

Genoemde gebieden worden driemaal geïnventariseerd volgens de BSP-methode. Iedereen (dus ook mensen met weinig

ervaring) kan meedoen. Wie interesse heeft kan bij mij de nodige informatie krijgen: Robert Kuipers, Stationsweg 43, 9151 JM

Holwerd, tel. 0519-561809.

RobertKuipers

Van vrijdag 10 t/m zondag 12 mei wordt een inventarisatieweekend gehoudenin het Fries-Groningse grensgebied. Een afwisse-

lend gebied met kleinschalig landschap, gelegen op de overgang van het Drents/Fries plateau naar het open zeekleigebied.

Zand-, veen- en kleibodems grenzen hier aan elkaar, waardoor het ook floristisch een rijkgeschakeerd gebied is.

We zullen werken volgens de bekende FLORON-methode: in kleine groepjes per km-blok inventariseren. Het kamp is voor

ervaren en beginnendefloristen.


