FLORON Veldformulier Bermen, Taluds en Oevers
Gebruik dit formulier als je alleen de soorten van de zoekkaart 'Nectarplanten in beeld' invoert.

Naam onderzoeker

locatieschets of coördinaten

Bezoekdatum
dag-maand-jaar
Wijze van maaien
o onbekend
o wordt niet gemaaid
o maaien en hooi afvoeren
o klepelen (maaisel blijft liggen)

Type transect:

Hoe vaak wordt er gemaaid?
o onbekend
o niet gemaaid (bijv. heide)
o 1 x per jaar
o 2 x per jaar
o vaker (bijv. gazonbeheer)

o berm of strook droog grasland

Ligging langs:
o bomenrij o akker o grasland o bos o water

o talud, oever of strook moeras

Beschrijving

Soortnaam

aankruisen:

Andere gele composieten *
Boerenwormkruid
Boterbloem
Braam
Distels
Duizendblad
Gewone berenklauw
Gewone margriet
Gewone smeerwortel
Guldenroede
Hondsdraf
Jakobskruiskruid
Knoopkruid
Koninginnekruid
Paardenbloem
Pinksterbloem
Rode klaver
Rolklaver
Struihei
Vogelwikke
Wilgenroosje
Witte dovenetel
Witte klaver
Zandblauwtje

* o.a. Leeuwentand, Havikskruid, Biggenkruid
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HANDLEIDING - MIJN BERM BLOEIT!
Om de bloemrijkdom van een berm, talud of oever in kaart te brengen, voer je de volgende stappen uit:
1. Kies een moment tussen 1 mei en 1 oktober
2. Kies een geschikte berm:
· Buiten de bebouwde kom
· Grenzend aan een (fiets)pad of weg
· De berm ziet er over de hele lengte ongeveer hetzelfde uit
3. Inventariseer 100 meter berm door om de tien meter (of tien grote stappen) stil te staan en de nectarplanten te noteren
die binnen 1 meter van je af staan (in totaal 10 keer). Ook niet bloeiende planten doen mee. De meest voorkomende
nectarplanten staan afgebeeld op een speciale zoekkaart. Ben je een ervaren florist? Dan mag je ook alle andere
plantensoorten noteren. Gebruik daarvoor het waarnemingenformulier.
4. Geef de resultaten door op floron.nl/bermen. Bij het doorgeven moet je het getelde stuk berm op de kaart intekenen.
Na het invoeren van de telling zie je de score van je berm op een schaal van 1 tot 5. Je telling is dan ook zichtbaar voor
anderen en je kunt je resultaten delen via Facebook en Twitter.

Veel gestelde vragen
Meer informatie over ‘Mijn berm bloeit’ is te vinden op floron.nl/bermen. Hier kun je ook de zoekkaart downloaden.
Denk aan je veiligheid
Draag een fluorescerend hesje als je langs een drukke weg werkt.

Met de campagne ‘Mijn berm bloeit’ vragen FLORON en De Vlinderstichting aandacht voor de achteruitgang van de
bloemenpracht in onze bermen en de boerenlandvlinders die hiervan afhankelijk zijn.
Mijn Berm Bloeit wordt mede mogelijk gemaakt door:
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