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bestuur

De Wadvogelgroep heeft op 28 september meegedaan aan EURO BIRD WATCH. Hierbij werden in 30 Europese landen naar

vogels gekeken. In totaal werden bijna 2 miljoen vogels geteld. In Nederland werden 620.000 vogels geteld door 80 verschillen-

de vogelwerkgroepen. Er werden 191.745 vogels door de Wadvogelgroep geteld, die hiermee het hoogste aantal van alle

vogelwerkgroepen had. Het ligt in de bedoeling in de volgende Twirre een uitgebreider verslag te geven.

Het bestuur heeft de datum van de jaarvergadering 1997 vastgesteld: vrijdag 14 februari. Alvast even noteren! Tot slot:

ondergetekende is verhuisd. Nieuw adres: Pijlkruid 13, 9285 LL Buitenpost. Het telefoonnummerblijft gelijk.

Gertie Papenburg

plantenferbân

Na het zo treurig afgelopen onderzoek naar software om veldgegevens te registreren met het afblazen van Flor, heb ik verder

gezocht naar pakketten die gemakkelijk in het gebruik zijn. Op Texel kreeg ik een Internetsite van iemand die interessante

plekjes verzamelt. Het is erg de moeite waard daar zelf ook eens te gaan kijken als je in de gelegenheid bent. Het adres is:

http://www.euronet.nl/users/mbleeker/prog/soflis_e.html. Ik heb daar kontakt gezocht met Rolf Pot, die opname2 aan het maken

is. Als het klaar is en het lijkt wat, dan meld ik dat zeker. Een andere site is die van de Jeugdbond-Uitgeverij: http://www.
huizen.dds.nl/~akl. Verder is het natuurlijk een klassiek databaseprobleem, hetgeen op te losssen is door een zgn. relationele

database op te zetten. Ik ben er uit aardigheid zelf eens mee begonnen met het pakket Access 2.0, dat deel uitmaakt van

Microsoft Office. De tabellen heb ik nu gekoppeld en ik ben begonnen met invoerformulieren en queries. Als iemand daarbij

wil/kan helpen, of suggesties heeft voor vindplaatsen van bestaande databases, dan houd ik me aanbevolen.

Adres: Wiebe Nijlunsing, Wine 10, 9247 BG Ureterp, E-mailwiebeln@cybercomm.nl

Wiebe Nijlunsing

Het bestuur van de FFF heeft een uitgebreide schriftelijke reactie gegeven op de provinciale nota ”Veranderingen om te

behouden, een ontwikkelingsvisie op Fryslân rond de eeuwwisseling”. Voor belangstellenden is een exemplaar van onze reactie

(5 pagina’s) bij Klaas van Dijk verkrijgbaar. Ook in de pers is uitgebreide aandacht geweest voor onze reactie.

Het Ameland-project is in een turbulente fase terechtgekomen: het project nadert zijn voltooiing. Met uitgeverij De Friese Pers

zijn besprekingen gaande voor het in druk uitbrengen van de AVIFAUNA VAN AMELAND. De projectdeelnemers en het

bestuur werken op het ogenblik intensief aan fondswerving.


