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Floristenconcilie 1980

door

J. Mennema (Rijksherbarium, Leiden)

Zoals in 1975 is afgesproken, zal het tweedeFloristenconcilie in 1980 worden gehouden

(MENNEMA, 1975b). Wederomis besloten om depaasvergadering van de Commissie voor

het Floristisch Onderzoek van Nederland geheel hieraan te wijden.

Op een Floristenconciliedienen vele zaken teworden besproken. Ondanks het feit, dat

er in 1975 twee zittingen zijn gehouden, moesten de agendapunten6 en 7 (MENNEMA,

1975a) worden aangehouden. Het komt ons voor, dat de besprekingen des te vlotter

kunnen verlopennaar mate dezaak beter is voorbereiden eventuele discussiepunten van

te voren schriftelijk zijn toegelicht. Daarom leek het ons goed de voorbereiding van het

Floristenconcilie 1980 in handen te leggen van een kleine commissie.
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Om practische redenen zijn wij er toe overgegaan om de commissie van voorbereiding

samen te stellen uit medewerkers aan de afdeling Nederlandse flora van het Rijksherba-

rium. Naar gelangde omvang van de voorbereidingenen de zwaarte van de problematiek

staat het elk commissielidvrij anderen inde voorbereidendewerkzaamhedente betrekken

of om advies te vragen. Omgekeerd vragen wij aan de Nederlandse floristen zich met

specifieke voorstellen vooral te wenden tot het commissielid, dat zich met dit speciale

onderdeel heeft belast. De commissie bestaat uit:

J. Mennema-algemeneproblemen: criteria,stinseplanten, UFK anno 1900en anno 1980

versus vóór en sinds 1950, waarderingsmethoden;

F. Adema - Standaardlijst van de Nederlandseflora 1980: nieuw op te nemen en van de

Standaardlijst 1975 af te voeren taxa;

Calijn L. Plate - UFK's anno 1900 (vóór 1950) en anno 1980 (sinds 1950);

E. J. Weeda- indeling inoecologische groepen en deplaats van de taxa in deze groepen.

Wie voorstellen, die op het Floristenconcilie 1980 aan de orde moeten komen, wil

indienen, welke zich uitstrekken over het werkterrein van diverse commissieleden, kan

zijn brief tot één van deze commissieleden richten, Rijksherbarium, Schelpenkade 6,

Leiden. Zijn schrijven zal dan ook aan de andere betreffende commissieleden worden

doorgegeven.

Wij stellen ons het volgende schema voor:

a. op 1 december a.s. moeten voorstellen voor het Floristenconcilie 1980 de commissie

hebben bereikt;

b. mediojanuari 1980 worden de voorstellenin Gorteria gepubliceerd, voorzien van een

advies van de commissie;

c. tot 1 februari is er gelegenheidtegenvoorstellenbij decommissie in te dienen, die op 1

maart in Gorteria worden gepubliceerd;
d. beginapril 1980, op een nader vast testellen tijdstip, wordt het tweedeFloristenconci-

lie gehouden.

De onder c genoemde mogelijkheid is vooral ingelast, omdat medio december 1979 het

eerste deel van de Atlas van de Nederlandse Flora (MENNEMA C.S., 1979) mag worden

verwacht. Hiernaar zal in dejanuari-aflevering van Gorteria uitvoerig worden verwezen

voor wat betreft de argumentatie met betrekking tot diverse voorstellen. Aangezien deze

argumentatie vóór 1 december, het tijdstip waarop eventuele voorstellen de commissie

van voorbereiding moesten hebben bereikt, velen onbekend was, leek het ons juist om

alsnog gelegenheid te geven tot het doen van tegenvoorstellen.

Het goedevoornemen omderesultaten van het Floristenconcilie 1975 en de Standaard-

lijst van de Nederlandse Flora, alsmede een aantal bijbehorende artikelen, in een Weten-

schappelijke Mededelingvan de Kon. Ned. Natuurhistorische Vereniging te publiceren

(MENNEMA, 1975a) kon helaas door tijdgebrek van debetrokken auteurs niet ten uitvoer

worden gebracht. Het is daarom gelukkig, dat ARNOLDS & VAN DER MEIJDEN in 1976 de

Standaardlijst van de Nederlandse Flora 1975 het licht deden zien, zodat verzamelde

veldgegevens volgens de nieuwe inzichten konden worden verwerkt. Zeer onlangs hebben

ARNOLDS & VAN DER MAAREL (1979) de in 1975 aanvaarde indeling in 37 oecologische

groepen nader toegelicht. Tezamen met het kort verslag van de zittingen van het

Floristenconcilie 1975 (MENNEMA, 1975b) is er-ons inziens - derhalvetoch een voldoen-

de basis gelegd om het tweede Floristenconcilie niet als iets nieuws, maar als een

voortzetting van het eerste te zien.
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Wel is het te betreuren, dat het meest wezenlijke van het Floristenconcilie 1975, nl. de

discussie over het wel dan niet opnemen van een taxon in de Standaardlijst en over de

moeilijkheden van de plaatsing van diverse taxa in een oecologische groep, nergens is

terug te vinden. Wij voorzien, dat deze discussie op het a.s. Floristenconcilie wederom

belangrijk genoeg zal zijn om haar zo uitvoerig mogelijk te verslaan. Zij kan daneventueel

worden opgenomen in dereeds doorARNOLDS & VAN DER MAAREL (1979) onder de naam

Florastatistiek 1980 aangekondigde serie samenhangende artikelen.
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Summary

The author announcesthe next Floristic Council in 1980 and invites every Dutch floristic worker

to send in proposals for changes in the Standard list ofthe Netherlands flora to the Rijksherbarium in

Leiden.


