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Mededelingen van de Fryske Feriening foar Fjildbiology

Bestuur

In de stukken voor de jaarvergadering van dit jaar was een oproep opgenomen om te komen met mogelijke bestuurskandida-

ten per februari '98. Het bestuur zal dan immers een forse aderlating ondergaan door het (op grond van de statuten vereiste)
vertrek van Jan van der Meer en mij. We zouden heel graag met iemand in contact komen die de kas van de vereniging wil

gaan beheren. Schroom niet: meld je aan of tip ons!

Gertie Papenburg

Planteferbân

In het weekeinde 15-17 augustus heeft een kleine groep (12 mensen) in het gebied Noord-Friesland Buitendijks die kilometer-

blokken geïnventariseerd waar it Fryske Gea terreinen heeft. Er werd gewerkt met een dubbele notatie, waardoor duidelijk werd

welke planten die in de hele kilometer voorkwamen ook in de IFG-terreinen stonden. Er zijn maar liefst 28 kilometerblokken

afgewerkt! Zodoende zijn alle IFG-terreinen in het gebied en de kilometerblokken waar ze in liggen, geïnventariseerd.

Grote bijzonderheden zijn niet gevonden, zij het dan dat de kwelder-flora ook al is ze relatief arm aan soorten op zich zelf

bijzonder genoeg is. Het blok met de minste (nl. 3) soorten was 182-597: Schorrekruid, Langarige zeekraal en Engels slijkgras.

Daarvoor heeft het betreffende inventarisatiegroepje wél anderhalf uur om een kreek heen (en weer terug) moeten lopen. Maar

het weer was warm en de wereldweids, kortom: een mooie missie.

Uiteraard kwamen we ook de bewoners-eigenaars van het gebied tegen. In één geval verliep de ontmoeting onplezierig, maar

voor het overige waren de contacten bemoedigend. Er leeft in de streek veel onvrede over het politieke bedrijf in de laatste 20

jaar en over de natuurplannen, maar men wil zeker nog communiceren met 'de tegenpartij'. Een van de boeren, bepaald geen

voorstander van de natuurplannen, wees niettemin het inventarisatiegroepje over zijn eigen land de kortste weg naar het te

bezoeken blok. Anderen boden op hun erf in alle warmte thee en fris aan. Al met al is er tijdens het inventarisatieproject en

passant ook een beetje aan goede maatschappelijke verhoudingen gewerkt.

Het weekend mag dus dubbel geslaagd heten

Gertie Papenburg

Fûgelferbân

28 augustus 1997, In maart van ditjaar heeft de provincie Fryslân ’de Nota Natuurbeheer,ontwerp’ uitgegeven. Friesland

is in het land een van de laatste provincies als het er om gaat het provinciale natuurbeleid in een nota te verantwoorden. ’Lest

best’ hoop je dan, maar niks ervan: de nota is een rommeltje, mist elke visie op natuurbeheer en lijkt slechts geschreven te zijn
om geldstromen te kunnen buigen naar agrarisch natuurbeheer. Een zeer teleurstellende nota. Het FFF-bestuur heeft de

provincie een zeer uitvoerige reactie gestuurd. In die brief is de hoofdkritiekvervat in 9 punten, vervolgens snijdt de brief in nog

ruim 30 punten heel concrete onderwerpen aan. Leden die de brief graag willen ontvangen, kunnen contact opnemen met mij

(0511 541376).

Het boek ’Vogels van Ameland’ is in ver gevorderd stadium. Op het moment wordt gewerkt aan de tweede drukproeven. Het

boek komt in de herfst uit en zal met de nodige tam-tam voor het voetlicht gebrachtworden. Het project kost de vereniging ruim

38 duizend gulden. Daarvan is 30 duizend gulden inmiddels definitief toegezegd door subsidieverstrekkers en sponsors. De

rest is in behandeling bij een aantal bedrijven en instellingen. We twijfelen er geen momentaan datal het geld tijdig op tafel ligt.


