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In 1991 heeft het veldwerk zich ontwikkeld volgens dezelfde patronen als in 
1990. Plaatselijke groepen, leden van de Floristische Werkgroep Twente en indi-

viduele floristen, in totaal zo'n 70 personen, hebben wederom gezorgd voor een 
grote toevloed van formulieren. 
Alle bijdragen zijn verwerkt in een apart bestand (inclusief opgaven die een na-

dere toelichting vragen) voor elke veldmedewerker. Elke medewerker heeft ver-
volgens een lijst met vraagtekens gekregen; in veel gevallen heeft dat al geleid 

tot een wijziging: een weggehaald vraagteken of een geschrapte melding. In het 
totaalbestand 1991 zijn alle zekere meldingen opgenomen waarna dubbele mel-
dingen zijn verwijderd. 

Resultaat hiervan is een bestand 1991 van 30.363 gegevens, ongeveer gelijk aan 
1990. Toevoeging van dit bestand aan het totaalbestand Twente (vanaf 1989) 

leert dat hiervan ± 21.000 meldingen nieuw zijn. 
Er zijn 769 soorten van de standaardlijst van de Nederlandse flora gevonden en 
nog 76 adventieve of verwilderde soorten. 

Er zijn meldingen uit 467 kilometerblokken. In blok 254-473 (34.17.25) is het 
hoogste aantal soorten gevonden: 270 (Enschede). 

In 1991 zijn er van de 105 soorten van het A.A.-project 95 uit Twente gemeld. 
Een melding van Wilde marjolein (Origanum vulgare) is hierin nog niet opgeno-
men, omdat nog onvoldoende duidelijk is of het hier om een verwilderde plant 

gaat of niet. 
Van de Rode Lijst zijn er 92 soorten aangetroffen. 

De oproep om vindplaatsen van enige bijzondere soorten die van vroeger bekend 
waren, maar waar we recent weinig of niets van weten, heeft verschillende reac-
ties opgeleverd. Zo zijn er oude en recente vindplaatsen van Vrouwenmantel (Al-

chemilla div. spec.), Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), Rode ogentroost 
(Odontites vernus), Zevenster (Trientalis europaea) gemeld. 

Zie verder de kaart en de bijlage met de complete soortenlijst. 
Concluderend kan gesteld worden dat de vaart er goed in zit. Wel is het meer 

dan tot nog toe wenselijk om de activiteiten te richten op minder goed onder-
zochte gebieden. 
Graag wil ik alle medewerkers bedanken voor de moeite die ze zich hebben ge-

troost, speciaal als aanvullend commentaar werd gevraagd bij 'vraagtekenvond-
sten'. 

Ik hoop dat het komend seizoen - met Otto Zijlstra als coördinator FLORON - 
even vruchtbaar als dit jaar zal blijken. 

http://www.fwtwente.nl/n06_bijlage_taxa_1991.pdf
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