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FLORON-nieuws

Het Rode-Lijstproject

Het projekt is van start gegaan in het veldseizoen van 1993 en sindsdien zijn er ruim

400 formuliereningevuld en teruggestuurd. Het is gebleken dat met name in het cul-

tuurland (buiten de natuurreservaten) de FLORON-waarnemers veel waardevolle,

nieuwe waarnemingen doen. Het is de bedoeling dat landelijk alle wilde groeiplaat-

sen van Rode-Lij stsoorten, zowel in natuurgebieden als daarbuiten, nauwkeurig in

kaart worden gebracht en dat er een schatting wordt gemaakt van de omvang van de

populatie. Als er op de groeiplaats meer dan 25 exemplaren staan, kan volstaan wor-

den met een schatting van het aantal in klassen: 26-50, 51-100, honderden, duizen-

den of tienduizenden.Bij kleine populaties van maximaal 25 exemplaren wordt het

precieze aantal genoteerd. In sommige gebieden komen enkele Rode-Lij stsoorten

echter algemeen voor; denk hierbij aan Veldhondstong in de duinenof Wilde marjo-

lein in Zuid-Limburg. Voor deze soorten is het dan veel te tijdrovend om voor alle

vindplaatsen een formulier in te vullen. In dergelijke gevallen kan worden volstaan

met één RL-formulierper kilometerhok waarop een schatting van het aantal indivi-

duen in dat kilometerhok wordt genoteerd. Ook voor soorten die niet in duidelijke

populaties groeien, maar verspreid door het kilometerhok voorkomen kan worden

volstaan met een schatting van het aantal exemplaren in het kilometerhok.

Het invullen van een RL-formulier lijkt een behoorlijke klus. Het is echter niet al-

tijd nodig om alles in te vullen. Als je al eerder formulierenhebt ingevuld hoefje op

de volgende formulieren nietje hele adres in te vullen; naam en postcode volstaan

dan. Probeer wel zo nauwkeurig mogelijk de vindplaats-coördinaten te noteren. Dit

is van belang bij het herhaaldbezoeken van de populatie. In de meeste gevallen zal

het veel tijd kosten om achter de naam van de eigenaar van het terreinen het gevoerde

beheer te komen. Noteer dit alleen voor zover het je bekend is en onderneem geen

uitgebreide zoekacties. Het noteren van begeleidende soorten is facultatief. Het in-

vullen van een formulierhoeftal met al niet meer danenkele minuten te kosten.

Dit jaar is het invoerprogramma gereed gekomen waarmee de formulierenworden

gedigitaliseerd. Hierdoorkunnen we in dekomendejaren een databankvan vindplaats-

gegevens van Rode-Lijstsoorten opbouwen. Het wordt een zeer waardevol bestand

dat vanwege de kwetsbare informatie die erin is opgeslagen niet vrij toegankelijk zal

zijn. Nog duidelijker dan met de gegevens van het Totaalproject zullen aanvragen

worden beoordeeldop hun belang voor de bescherming van Rode-Lijstsoorten.

We hopen dat we dit jaar veel aanvullingen voor deze Rode-Lijstdatabank tege-

moet mogen zien. Handleiding en Rode-Lijstformulieren zijn bij de districtcoördina-

tor te verkrijgen.

In deze aflevering van FLORON-nieuws willen we het Rode-Lijstproject nog eens

onder de aandacht brengen. Het verzamelen van gegevens over het voorkomen van

Rode-Lijstsoorten, kortweg het Rode-Lijstproject, is nog steeds actueel. Het doel

van dit project is tweeledig:

a) alle wilde groeiplaatsen van Rode-Lijstsoorten in Nederland inkaart brengen (atlas);

b) het verzamelen van beleidsrelevante informatieover de bescherming van Rode-

Lijstsoorten (status, grootteen mate van bescherming van de groeiplaats).


