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Uitgeperst

natuur in Friesland in de krant, van naart tot en met mei op alfabetische volgorde

Dagvlinders in Friesland: De Vllnderwerkgroep Friesland is van plan om een dagvllnder-atlas van

Friesland uit te brengen. Getracht wordt om met behulp van vrijwilligers geheel Friesland te

onderzoeken op het voorkomen van dagvlinders in 1x1 km-hokken. De komende drie Jaar vinden de

inventarisaties plaats. Nieuwe waarnemers krijgen eerst een cursus Inventariseren aangeboden.

Grutto-catastrofe: Door het extreem vroege maaien van grote oppervlakten agrarisch grasland, vanwege

het schitterende weer zijn talloze grutto-nesten en -kuikens (en andere weidevogels red.) kapot-

gemaaid. Sybren van der Vlugt, voorzitter van de BFVW, verwachtte dat vele grutto's later toch nog

weer een broedpoging zouden wagen: "It llket my de lenichste kfins".

Herman Sleben: Vanaf 1986 is Herman Sleben consulent Natuur- en Milieueducatie geweest in Friesland.

Het consulentschap is in die tijd sterk ultgebreld. Hij vertrekt nu naar een nieuwe baan: hoofd bureau

Algemeen Milieu-beleid van de provincie Groningen.

Vossen: Volgens de Wildbeheerseenheld Veenhulzen (jagers) zijn er in het Fochteloërveen teveel vossen.

De KNJV heeft er een rapport over uitgebracht. De heer Brulning van de W.B.E. Veenhulzen stelt, dat in

het Fochteloërveen slechts nog het krassen van kraaien te horen is, de vossen hebben vrijwel alle

bodembroedende vogels en andere grondbewoners verschalkt. Frappant was een ingezonden brief van D.

Hultema: "Gezien vanuit de auto en lopend over het fietspad op woensdag 5 mei om half zeven

's ochtends in het Fochteloërveen en vlakbij: tien wulpen, vijf hazen, drie konijnen, een paar

scholeksters, twee paar bergeenden, drie paar kieviten (waarvan één in het veen), een paar

wintertalingen en veel wilde eenden". Het ingezonden stuk besluit met "Wat de vos aan wild opvreet,
kan niet meer door de jagers worden geschoten". Natuurmonumenten bestrijdt, dat er sprake is van een

vossenplaag, maar is bereid tot een gesprek met de W.B.E..

Waddenzee: Wat zich enkele maanden geleden al aftekende, zet nu door. Boren in de Waddenzee wordt in

politieke kringen steeds meer bespreekbaar. Van CDA en VVD is nu duidelijk, dat ze onder strikte

voorwaarden gasboringen in de Waddenzee willen toestaan. Eén van de belangrijkste aspecten van de

gasboringen is de verwachte bodemdaling van de Waddenzee, waardoor de Friese en Groningse kwelders

mede vanwege de zeespiegelrljzing bedreigd worden. De Vereniging tot behoud van de Waddenzee en

andere natuurorganisaties vragen om verlenging van de boorstop. In de tussentijd kan dan

onafhankelijk onderzoek naar de bodemdaling plaatsvinden, De gasproductiemaatschappijen hebben de

cijfers al 'klaar': de bodem zal over twintig jaar maximaal 18 cm dalen.

Bomenkap bij Beetsterzwaag: Op 12 mei zijn de

eerste 100-jarige eiken gekapt aan de Gerdyk-

ster- en Sweachsterwei bij Beetsterzwaag. De

gemeente Opsterland gaf zichzelf een kapvergun-

ning, want de oude bomen waren volgens de

gemeente gevaarlijk voor het verkeer. De bevin-

dingen van Jan Jonker, dat er zich nestholtes

voor vleermuizen in bevonden, bleken voor de

gemeente geen aanleiding om het ingenomen

standpunt te veranderen. De gemeente Opsterland

was niet gevoelig voor de protesten van de

Natuurbeschermingsvereniging Gorredijk en

omstreken en voor een aanbod van NBLF om een

beheersvisie voor de bomenlaan te ontwerpen.

Evenmin wilde ze ingaan op een voorstel tot

vorming van een beheersstichting voor de bomen.
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Blauwe zone: Na het verhitte debat van het afgelopen half jaar, waarbij het structuurschema Groene

Ruimte werd gemangeld, is het nu de beurt aan de Blauwe Zone. In de plannen zal ca. 1500-2000

hectare agrarische grond uit de productie worden genomen en omgezet in natuur-, recreatie- en woon-

gebied. Vooral de plannen voor uitbreiding van natuurgebieden en aanleg van ecologische verbindings-

zones stuiten bij de boeren op veel tegenstand. De landbouwlobby draait op volle toeren om de plannen

te verijdelen. Weinig verheffende taferelen spelen zich af in de pers en op voorlichtingsbijeen-

komsten. Volgens Henk Kroes van It Fryske Gea kan de grond vrijkomen, omdat moderne boeren er toch

het beste aan doen om die plekken op te zoeken, waar het bedrijf het best kan worden uitgeoefend. Het

is van groot belang voor de natuur bij de Alde Feanen; ”As wy der hjir net yn slagje, wer dan wol?”


