FLORON/FFF, planteninventarisatiekamp Terschelling
vrijdag 27 t/m zondag 29 juni 2014.
de inventarisatie
De FRYSKE FERIENING FOAR FJILDBIOLOGY
(FFF) en FLORON hebben in de 90’er-jaren
Terschelling geheel geïnventariseerd. In 2011
startte een herhaling, ruim de helft is gedaan.
Dit jaar wordt deze tweede ronde afgemaakt.
We doen o.a. de Noordvaarder (met veel typische zeereepsoorten) en binnenlandse terreinen
zoals de hooilanden van Oosterend. Terschelling staat garant voor talrijke bijzonderheden,
van de drie habitatrichtlijnsoorten bijvoorbeeld
zullen we er twee aantreffen: Groenknolorchis
en Drijvende waterweegbree. De laatste jaren
zijn ook Bijenorchis en Bokkenorchis aanwezig. Van de gewonere soorten zal de Behaarde
boterbloem speciale aandacht krijgen. Staatsbosbeheer bereidt de selectie van kilometerhokken voor en maakt daarvoor per km2 een
kaart met de belangrijke soorten die van dat
hok bekend zijn.

Voor wie nog niet vertrouwd is met de opzet
van dit soort kampen het volgende. Er doet een
flink aantal doorgewinterde plantenkenners
mee, daarnaast is er ruimte voor mensen die
nog niet zo’n grote kennis hebben maar die
mee willen lopen met de kenners om zo hun
plantenkennis te vergroten. Er worden groepen
gevormd van drie à vier personen van wie er
een of twee goede plantenkenners zijn. Alle
soorten worden geïnventariseerd, dit gebeurt
op km2-basis. Een groep doet twee of drie
kilometerhokken. Er wordt gewerkt met de
HEUKELS’ FLORA VAN NEDERLAND, 23e druk.
Op vrijdagmiddag worden voor de bijtijdse
deelnemers een of meer excursies georganiseerd naar een interessant gebied.

verblijf, overnachting
In voorgaande jaren was de uitvalsbasis steeds
een kampeerboerderij, met eenvoudige slaapzalen, een verblijfsruimte-voor-overdag en een
basale keuken. Dit jaar kamperen we voor het
eerst. In principe brengt de deelnemer een eigen tent(je) en slaapzak mee. Als daar belangstelling voor is, proberen we een of meer
groepstenten te regelen.
In geval van regen is er een eenvoudig afdak
voor het groepstreffen.

Een cateringsbedrijf verzorgt ontbijt met koffie
en thee, en de mogelijkheid een lunchpakket
samen te stellen. Daarbij kan ook een zelf mee
te nemen thermoskan gevuld worden met koffie/thee.
Voor het avondeten zorgen de deelnemers zelf.
In het nabije West-Terschelling is natuurlijk
volop horeca aanwezig.

kosten
Afgezien van de reiskosten naar de haven van
Harlingen, zijn er uiteraard kosten voor de
overtocht heen en terug. Informatie over tijden
en prijzen: http://www.rederij-doeksen.nl/.
Het verblijf op de camping met eigen tent is
gratis. Als er een groepstent gehuurd moet
worden, worden de kosten daarvan hoofdelijk
omgeslagen. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid zelf logies te boeken ergens op het
eiland.
Koffie of thee ’s morgens neemt de organisatie
voor haar rekening, evenals een drankje ’s
avonds.

informatie over de locatie
Zie volgende bladzijde.

Wie ontbijt + lunchpakket (+ koffie/thee mee
voor de lunch) wil op zaterdag- en zondag
betaalt daarvoor ca. € 30 (dat is dus € 15 per
dag), mogelijk iets minder. Zo’n ontbijt &
lunchpakket omvat voor elk drie broodjes met
beleg naar keuze, zowel hartig als zoet, en een
krentenbol. Bij het ontbijt zit ook een gekookt
ei, bij de lunch een stuk fruit.
Op koffie/thee en ontbijt kunnen ook diegenen
die voor eigen logies zorgen, intekenen. Een en
ander wordt t.z.t. geïnventariseerd. Ook over
de betalingswijze(n) krijgt men t.z.t. informatie.

Uitvalsbasis is Natuurkampeerterrein Swartduin, even buiten West-Terschelling, zie
http://www.staatsbosbeheer.nl/overnachten/kampeerterreinen/swartduin.aspx
Voor wie niet wil kamperen biedt Terschelling een keur aan pensions e.d.
Aanmelden voor:
Meer informatie:

1 mei 2014
Gertie Papenburg, gmgjtp@xs4all.nl, 0511 541376

Swartduin ligt even ten noordoosten van West-Terschelling, zie de gele markering.

