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Mededelingen van de Fryske Feriening foar Fjildbiology

Fryske foar Fjildbioloĝy

FFF LEDENEXCURSIE GEZELLING SUCCES

FFF 25-JARIG JUBILEUM

De FFF viert in 2001 haar 25-jarig jubileum. Dit zullen we gedurendehet hele jaar regelmatig onder de aandacht brengen met diverse

activiteiten. Ook wordt gewerkt aan een groot jubileumfeest, wat we op vrijdagavond 23 november 2001 willen laten plaatsvinden

(vlakbij de officiële oprichtingsdatum, 25 november 1976). Nader bericht over locatie, tijd en invulling volgt natuurlijk nog. Houdt de

datum in ieder geval vast vrij!

Alle werkgroepen van de FFF zijn inmiddels aangeschreven met het verzoek mee te helpen aan het jubileum. Zo willen we

bijvoorbeeld met behulp van al deze werkgroepen de activiteiten van de FFF van de afgelopen 25 jaar illustreren aan de hand van

25 jubileumsoorten waar de FFF zich voor heeft ingezet. Hieruit voortvloeiend willen we over deze 25 jubileumsoorten in 2001 een

jubileum-Twirre uitbrengen. Alle goede ideeën en helpende handen bij de organisatie van al deze feestelijke activiteiten zijn zeer

welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met Wietze van de Meulen van de jubileumfeestcommissie: De Stringen 27, 8414 MS

Nieuwehorne (tel.: 0513-541725).

FLORA- EN FAUNAWET

Momenteel is de provincie Fryslan druk bezig om nieuw beleid op papier te zetten ten aanzien van de provinciale invulling van haar

taken op het gebied van de nieuwe Flora- en Faunawet, die naar verwachting begin volgend jaar van kracht wordt. Op verzoek van

de provincie heeft de FFF een schriftelijke reactie op een eerste concept gegeven. In deze reactie doet de FFF tal van voorstellen

om meer rekening te houden met beschermde flora en fauna. Zo pleiten we ervoor dat de provincie actief gaat bevorderen dat

gebieden als 'beschermde leefomgeving’ worden aangewezen, dat de provinciale distelverordening wordt afgeschaft en dat de

provincie een Friese Rode Lijst van bedreigde plantensoorten gaat samenstellen. Tevens pleiten we ervoor dat de plezierjacht in

provinciale eigendommen niet langer wordt toegestaan (Groningen, Drenthe en Noord-Holland voeren al veel langer dit beleid) en

dat geheel Fryslan een gedooggebiedwordt voor ganzen. Belangstellenden kunnen een afschrift van de brief bij het bestuur

verkrijgen.

VERVOLG SAMENWERKINGSINITIATIEF FFF

In vervolg op de samenwerkingsinitiatieven die de FFF het afgelopen jaar heeft ontplooid, heeft het bestuur recent overleg gevoerd
met de redactie van Twirre. Aangezien de samenstelling van zowel het bestuur van de FFF als de redactie van Twirre de laatste

jaren behoorlijk zijn vernieuwd, was het hoog tijd de banden eens aan te halen. Uitgangspunt van de gezamenlijke bijeenkomst was:

kijken waar meer samenwerkingsmogelijkheden liggen, liefst met voordelen voor beide partijen.
Zo komt er in 2001 een themanummervan Twirre in het kader van het 25-jarig jubileum van de FFF. Ook zal de FFF de Stichting

Twirre proberen van dienst te zijn bij het verwerven van extra financiën. Publiciteitvoor Twirre en FFF zal deels gezamenlijk worden

opgepakt, bijvoorbeeld door gezamenlijk een website te (laten) maken. Wat dit laatste betreft; mensen die ervaring hebben met het

maken van websites en de FFF/Twirre wel willen helpen bij het maken ervan, worden verzocht contact met de FFF op te nemen.

PANNENKOEKENPAVILJOEN BIJ SNEEKERMEER

Precies een jaar geleden maakte de FFF in Twirre kenbaar bezwaar te hebben aangetekend tegen de komst van een nieuw paviljoen
aan de Zoutepoel, Sneekermeer. Ondanks dat de FFF de Vogelrichtlijn en de mogelijke verstoring op kwalificerendesoorten (Smient,
Kol- en Brandgans) vanafhet begin af aan op tafel heeft gelegd, werden de bezwaren door de gemeenteBoarnsterhim ongegrond
verklaard, waarmee ook de Provincie Fryslan instemde. Daardoor kwam er een bouwvergunningvoor het paviljoen, waarop de FFF

opnieuw bezwaar aantekende. Bovendien stapte de FFF.naar de Arrondissementsrechtbank voor een schorsingsverzoek van de

bouw samen met de lokale horeca, beroepsvisser, agrariër en dorpsbewoners. Opnieuw pleitte de FFF voor voorkoming van

verstoring van slaapplaatsen van de kwalificerende soorten van de Vogelrichtlijn, tegen de inbreuk op de Heerenzijl als knelpunt in

de ecologische hoofdstructuur in Fryslan (voor bijv. de Noordse woelmuis), tegen de aantasting van het open landschap en meer.

Op zaterdag 21 oktober vond de eerste officiële FFF-ledenexcursie plaats. Deze excursie was vooral bedoeld om FFF-leden, vanuit

verschillende werkgroepen kennis met elkaar te laten maken. Om tien uur ’s ochtends hadden zich vijftien FFF-ers bij Zwarte Haan

verzameld. Allereerst werd een tocht over het wad gemaakt. Daarna werd geruime tijd op de kwelder bij Zwarte Haan verbleven,

waar o.a. een Velduil en diverse Sneeuwgorzen werden waargenomen. De vondst van een Kokmeeuw met een ring uit Finland is

zeker ook het noemen waard. Vervolgens werd vanuit Nieuwebildtzijl een wandeling over het Noorderleeg gemaakt, It Fryske Gea

heeft hier dit najaar voorbereidingen getroffen voor een eerste verkwelderings-experiment dat volgend jaar wordt uitgevoerd. De

Slechtvalk kon hier natuurlijk niet ontbreken, terwijl er in de landaanwinningswerken grote groepen Wintertalingen verbleven, ’s

Avonds hield de Wadvogelwerkgroep van de FFF aan de Friese Waddenkust nog een Regenwulptelling. De ledenexcursie was dit

jaar zeker een gezellig succes waar volgend jaar dan ook zeker een vervolg op zal komen!
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De FFF, ondersteund door o.a. de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ) en Das & Boom, haalde haar

gram bij de rechtbank en met name de Noordse woelmuis werd middelpunt van de aandacht vanuit de landelijke pers. Het

schorsingsverzoek voor de bouw werd door de president van de rechtbank ingewilligd, diezijn besluit motiveerde met dat niet alleen

de gemeente maar ook de provincie zowel Vogel- als Habitatrichtlijn onvoldoende getoetst hebben. Zo zouden genomen besluiten

slecht zijn voorbereid en kleeft aan die besluiten een duidelijk gebrek aan deugdelijke motivatie. De gemeenteBoarnsterhim heeft

ondertussen de verdere procedure uitgesteld tot na het nieuwjaar. Mensen die geïnteresseerd zijn in het bezwaarschrift en de

bijbehorende pleitnota van de FFF kunnen deze opvragen bij het bestuur van de FFF.

FFF-RAPPORT SNEEKERMEER

Recent is er weer FFF-rapport verschenen: ‘De Snitsermar’ (het Sneekermeer), samengesteld door Jan T. Hendriksma. In de rubriek

‘Nieuwe Uitgaven’ treft u een bespreking van het rapport aan. Het rapport kan worden besteld doorƒ 12,50 over te maken op bank-

rekeningnummer 29.62.62.838 van de FFF te Heerenveen o.v.v. ‘FFF-rapport62: Snitsermar'.

FERBÂN FOAR OARE BISTEN

Libellenwerkgroep De afgelopen jaren lijkt het aantal mensen in Fryslan dat zich bezighoudt met libellen te zijn toegenomen.

Libellen zijn belangrijke graadmeters van ons milieu. De laatste jaren is veel inventarisatiewerk verricht voor ‘De Atlas van de

Nederlandse libellen', die volgend jaar zal verschijnen. Ook in Fryslên is er door een groeiende groep mensen veel informatie

verzameld over deze diergroep.

De FFF zou graag zien dat verzamelde gegevens, kennis en ervaring met betrekking tot libellen in Fryslan werden gebundeld,

bijvoorbeeld in een Libellenwerkgroep, die onder het Ferban foar oare bisten zou kunnen functioneren. Daarom nodigt dit ferban

alle mensen in Fryslan die geïnteresseerd zijn in libellen, uit voor een informatieve avond met als thema: ‘Libellen in Fryslan’. Zie

hiervoor de agenda in deze Twirre. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij: Marten Zijlstra, Lauermanstraat22, 9251 BB, Burgum

(tel.: 0511-462637).

Eekhoornnesten Bent u geïnteresseerd in zoogdieren? Wij zoeken nog actieve deelnemers die willen meewerken aan het tellen

van eekhoornnesten in de wintermaanden (met name in februari). Het tellen van eekhoornnesten maakt deel uit van het project

‘Zoogdiermonitoring’ van de Verenigingvoor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ). In Fryslan vertegenwoordigt het Ferban

foar oare bisten van de FFF deze landelijke vereniging. Naast hettellen van eekhoornnesten horen ook hettellen van overwinterende

vleermuizen, kolonietellingen van vleermuizen en braakbalmonitoring tot het project Zoogdiermonitoring. Behalve tellen is

bescherming van onze inheemsezoogdieren de hoofddoelstelling.

Langzaam komt de laatste jaren ook in Fryslan het tellen van eekhoornnesten op gang. Werd er in 1999 nog op 5 plaatsen naar

eekhoornnesten gezocht, in februari 2000 is er in Fryslan al op 9 plaatsen gekeken. Gebieden waar nog tellers worden gezocht zijn

de bosgebieden van Appelscha, Bakkeveen en Gaasterland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marten Zijlstra,
Lauermanstraat 22, 9251 BB, Burgum (tel.: 0511-462637).

PLANTENFERBÂN

Slotavond De slotavond van hetPlantenferban, die op 26 oktober jl. werd gehoudenin hotel Goerreste Akkrum, was zoals vanouds

weer uiterst gezellig. Tijdens de inleiding van Jacob Koopman werd o.a. Gorteria 26/5 (het tijdschrift voor onderzoek aan de Wilde

Flora), van 3 oktober 2000, even onder de aandacht gebracht vanwege twee artikelen die betrekking hebben op Fryslan. Het eerste

is geschreven door Karst Meijer en gaat over een zestal door hem nieuw beschreven bramen (Rubus) uit het noorden van

Nederland. In dezelfde Gorteria staat een artikel van Henk Jager: 'Elatine hydropiper L. (Klein glaskroos) in Nederland

teruggevonden',waarin hij twee nieuwe vondsten van deze, in Nederland tot voor kort als uitgestorven beschouwde soort, worden

beschreven. Beide vondsten werden in 1998 in Fryslan gedaan, nl. in de Ryptsjerksterpolder en in de Bouwepet. Na deze inleiding

kregen alle aanwezigen (regionale werkgroepen) de kans om kort de hoogtepunten van het afgelopen veldseizoen te noemen.

Enkele bijzondere vondsten waren die van bijvoorbeeld Kleverige ogentroost bij Ureterp, Draadgentiaan op Terschelling, Vreemde

ereprijs op meerdere plaatsen, Addertong op de Slachtedyk, Korensla op de Blesdijkerheide en Grote boterbloemop de Burd. Ook

Watergras en Wortelloos kroos lijken zich uit te breiden in Fryslan. Aan het einde van de avond lieten Jacob Koopman en Saakje

Borger nog een aantal mooie plantendia’s zien uit Italië (orchideën) en Zuid-Dultsland (beide met name kalkminnendesoorten). De

startavond van 2001 wordt gehouden op donderdag29 maart.

FÜGELFERBÂN

Najaarsbijeenkomst SOVON/FFF Op 9 novembervond de traditionele najaarsbijeenkomst plaats van SOVON-Fryslan en FFF.

Ruim 70 belangstellenden kwamen af op de lezing van Theunis Piersma over de invloed van (kokkel)visserij op wadvogelpopulaties.
In deze lezing stond het effect van de visserij op de Kanoetstrandloper centraal. Voor de lezing besteedde SOVON-

districtscoördinator Romke Kleefstra als gebruikelijk aandacht aan SOVON-projecten in Fryslan, zoals het nieuwe

watervogelmonitoringproject in Friese wetlands. Fügelferban-voorzitter Klaas van Dijk liet aandacht uitgaan naar lopende zaken

binnen de FFF, waaronder het nieuwe FFF-rapport over het Sneekermeer (zie de bespreking onder Nieuwe Uitgaven). Gelet op de

grote belangstelling voor deze gezamenlijke bijeenkomsten zal ook de voorjaarsbijeenkomst (eind maart) weer plaatsvinden in de

ruime bovenzaal van Hotel Goerres te Akkrum.


