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NATUURGEBIEDEN OP SLOT DOOR
MOND- EN KLAUWZEER EPIDEMIE
Iedereen hoopte dat de uitbraak van het MKZ-
virus beperkt zou blijven tot de vijf bedrijven in
en rond Oene. Dat is helaas niet het geval. Het is
een ramp voor de direct betrokkenen en we
vinden het ook verschrikkelijk dat dieren die
niets met vleesproductie of export te maken
hebben, en die ook niet ziek zijn, op een
offerblok van export regels belanden. De
epidemie treft zeer zeker ook natuurbeherende
organisaties: enerzijds moet erg veel extra werk
verricht worden voor het uitvoeren van tijdelijke
maatregelen; anderzijds kunnen geplande onder-
zoeken, inventarisaties, excursies, vogel- en
ringslangtellingen, enz. enz. enz. niet
plaatsvinden.

verboden toegang
Thans is de situatie zo dat  veel natuurgebieden
niet, of gedeeltelijk, of beperkt - alleen de paden-
toegankelijk zijn. Voor de provincies Overijssel,
Flevoland, Gelderland en Noord-Brabant en een
deel van Utrecht, gelden de meest strenge regels.
Hier zijn de Natuurgebieden gesloten voor
bezoekers dus ook voor monitoorders van de
meetnetten. In de andere provincies zijn natuur-
terreinen beperkt toegankelijk: graspercelen en
percelen met grazers zijn verboden terrein;
andere delen zijn wel toegankelijk, zij het alleen
op de paden. Verwacht wordt dat de huidige
maatregelen voorlopig, gedurende de maand
april, zullen voortduren.
We verzoeken jullie dringend alle regels op te
volgen. Bij de gebieden is aangegeven welke

regels gelden. Men kan ook naar ons bellen of de
regiocoördinator, of kijken op de Web-sites
www.minlnv.nl/mkz en www.ravonwm.org.

gevolgen voor reptielen monitoring
Het ziet er naar uit dat Midden Nederland en als
het tegenvalt ook Zuid Nederland dit jaar niet
goed gemonitoord kunnen worden. In het noor-
den kan een telronde in de meeste gevallen wel,
de meeste trajecten liggen in heide en die zijn
toegankelijk. De duinen worden problematisch
als we ook in mei niet van de paden af mogen.
Het CBS heeft laten weten - in verband met de
data analyses - liever een jaar helemaal geen
gegevens te krijgen dan onvolledige sets. Het
Ministerie heeft al gevraagd wat de maximale
uitsteltermijn is om nog bruikbare gegevens te
krijgen.
Het advies is: ga je traject opzoeken zo gauw het
kan; we zullen de telgegevens, al of niet volledig,
optimaal benutten. (AZ)

Wateroverlast fataal voor reptielen
Enkele weken geleden zag ik dode
hagedissen, verdronken in een rivierdal
in Portugal. De afgelopen winter en de
maand maart is daar extreem veel regen
gevallen en waarschijnlijk zijn toen
winterverblijven ondergelopen zonder
dat de dieren kans kregen het hogerop te
zoeken.
Ook in Nederland is zeer veel water
gevallen. Vooral in de duinen is de
waterstand hoog, mede door het
terugdringen van de waterwinning.
Misschien heeft de waarneming van

Willem Schavemaker van 15 februari
hier iets mee te maken. Hij zag in het
NH Duinreservaat, tussen Heemskerk en
Castricum, een zandhagedis zich traag
verplaatsen vanuit een vlak, laaggelegen
vochtig terrein naar hoger terrein. Hij
vermoedde dat de hagedis op zoek was
naar een droge locatie.
Wij willen jullie vragen om bij je eerste
trajectbezoek speciaal te letten op de
natheid van het gebied, en als dat
afwijkend is van andere jaren er nota
van te maken op het telformulier.
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