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Mededelingen van de Fryske Feriening foar Fjildbiology

Bestuur

Jaap blijft ook penningmeester. Overigens zal het bestuur alle werkzaamheden naar bevind van zaken onderling verdelen.

Gertie Papenburg, demissionair voorzitter

Fûgelferbân

Windmolens De FFF heeft gereageerd op Windstreek 1999 in de vorm van een brief van de Waddenvereniging die mede

ondertekend is door Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds. Overigens is de vorige streekplanuitwerking

nog steeds niet onherroepelijk vastgesteld. Er loopt nog een beroepsprocedure die door de Waddenvereniging is aangespan-

nen. De procedure wordt mede namens de FFF gevoerd. Belangstellenden kunnen van ondergetekende een kopie van de re-

actie op Windstreek 1999 krijgen.

Wadvogelwerkgroep De Wadvogelwerkgroep heeft op 7 november een slaapplaatstelling van Wulpen gehouden. Ditmaal is

het traject tussen 'De Tempel' en enige km ten oosten van de pier van Holwerd onderzocht. In totaal ruim 3000 Wulpen gingen

vanuit het binnenland op het wad slapen. De wadvogeltelling van 21 november verliep goed. Deze telling was een ingelaste

integrale Waddenzeetelling die door kon gaan dankzij een genereuze subsidie van de Waddenvereniging. In een komend

Waddenbulletin zal hier aandacht aan worden geschonken. De bedoeling is dat jaarlijks in de tweede helft van november een

integrale Waddenzeetelling zal plaatsvinden, omdat deze periode een goed inzicht geeft in de aantallen overwinterende

wadvogels.
De Wadvogelwerkgroep heeft een vol telprogramma en kan nog wel meer tellers gebruiken. Geïnteresseerden kunnen contact

opnemen met één van de bestuursleden van de Wadvogelwerkgroep.

Najaarsbijeenkomst FFF/SOVON De gezamenlijke najaarsbijeenkomst van SOVON-Fryslan en de FFF op 5 november j.l.

was een groot succes. Ruim 90 personen bevolkten een bomvolle zaal in café Wouters. Na korte inleidingen van Dick Schut

(over 10 jaar BSP-niet broedvogels), Romke Kleefstra (enige resultaten van broedvogels in 1998) en Klaas Jager (eerste re-

sultaten van het Atlasproject) hield Erik Stienen een ecologisch onderbouwde lezing over de relatie tussen Grote Sterns en

Kokmeeuwen op Griend.

Projecten & rapporten Elders in deze Twirre staat meer informatie over het Atlasproject. Binnenkort is er een bijeenkomst

waar plannen besproken worden om het Atlasproject voor Friesland een steun in de rug te geven.

Kortgeleden heeft het Vogelringstation Menork een korte rapportage uitgebracht over vijf jaar onderzoek aan de overleving van

jonge Kieviten bij Roodkerk, De belangrijkste conclusie is dat vroeggeboren kuikens (voor 10 mei geboren) een betere

overlevingskans hebben dan later geboren kuikens. Het rapport zal integraal in het komende nummer van Het Vogeljaar
verschijnen. Belangstellenden voor een kopie kunnen contact opnemen met ondergetekende.
Er staan een aantal FFF-rapporten op stapel. Zeer binnenkort komt het tweede jaarrapport uit van de Wadvogelwerkgroep over

het ganzenonderzoek in Noord-Friesland Buitendijks in het seizoen 1997/98. Daarnaast zal over enkele maanden een FFF-

rapport verschijnen met de resultaten van wadvogeltellingen op Vlieland. Tenslotte hebben Dick Schut en Michiel Versluys

aangekondigd dat ze een overzicht willen maken van 10 jaar BSP-niet broedvogels. Vermoedelijk zal dit in de vorm van een

FFF-rapport verschijnen.
In het komende jaarverslag van de FFF zal een kompleet overzicht verschijnen van alle FFF-rapporten die ooit zijn uitgebracht.
Een deel van de oude rapporten zijn overigens nog steeds in voorraad. Nadere informatie bij Jaap Veenstra, secretaris/pen-

ningmeester van de FFF.

Klaas van Dijk, coördinator Fügelferban, 050-3182924

In de vacatures van voorzitteren secretaris/penningmeester is nog niet voorzien. Gelukkig zit er momenteelwel wat schot in de

opvolging, al zijn de ontwikkelingen nog pril. Waarschijnlijk komt het bestuur op de jaarvergadering van 1999 toch met

kandidaten... Een en ander zal duidelijk worden uit de uitnodiging en de begeleidende stukken. De jaarvergadering wordt vrijdag

19 februari gehouden in café Wouters te Leeuwarden.

Jan van der meer heeft zich om privéredenen teruggetrokken als secretaris. Zijn taak wordt overgenomen door Jaap Veenstra.

Het secretariaat heeft nu dus ook een nieuw adres: Utein 24, 9216 XB Oudega (Sm.).


