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Uitgeperst

natuur in Friesland in de krant, van Juni tot en met augustus op alfabetische volgorde

Boddeke & de Waddenzee; Volgens Dolf Boddeke, bioloog bij het RijksInstituut voor Visserij Onderzoek

(RIVO) zijn de problemen van de voedselschaarste In de Waddenzee terug te voeren op de verbeterde

waterkwaliteit. De toevoer van fosfaten en nitraten is aanmerkelijk gedaald door het schoner worden

van de grote rivieren. Dat betekent voor kokkels, vissen, vogels en vissers in de Waddenzee een

kariger bestaan. Ieder moet een stap terug. Wel keren sommige vlsoorten, zoals ansjovis, zeestekel-

baars en trompettersteeknaald die gebaat zijn bij helder water, weer terug naar de Waddenzee.

Bossen en overbemesting: Een kartering van kostmossen in bossen bij Bakkeveen, Wljnjewoude en

Beetsterzwaag in opdracht van de noordelijke provincies heeft aangetoond, dat de bossen zwaar te

lijden hebben van overbemesting door veehouderijen. Korstmossen kunnen zeer goed als indicator worden

gebruikt voor de milieukwaliteit. In de bossen blijken ammoniak-mlnnende soorten het goed te doen,

terwijl andere soorten dramatisch achteruit zijn gegaan. Onderzoeker van Herk bestempelt de ammoniak-

ultstoot als enorm. Vooral de verspreiding van ammoniak uit stallen richt grote schade aan.

Jacht: De Wlldbeheerseenheid (WBE) 'Tusken Tjonger en Alddjip' heeft een plan het licht doen zien voor

de bescherming van roofvogels en weidevogels. Bij de presentatie werd gepleit voor het bejagen van

vossen. Achttien WBE's hebben dit jaar een aanvraag voor afschot van reeën Ingediend. Eenderde deel

van de geschatte populatie van 3650 reeën in het betreffende gebied mocht afgeschoten worden.

De Stichting Kritisch Faunabeheer <SKF) is een campagne begonnen tegen de Jacht op knobbelzwanen. In

Friesland worden dit jaar volgens schattingen van het SKF 648 zwanen geschoten met vergunning.

Volgens Hans de Waard (NBLF) gaat het om maximaal 200 vogels. Hij ziet ook liever dat de vogels
worden verjaagd en is voor preventieve maatregelen zoals het schudden van eieren. Volgens de Waard

gaat het in Friesland niet om grote aantallen knobbelzwanen.

Staatssecretaris Gabor wil de Jacht op de eilanden niet verder aan banden leggen. Daarom was gevraagd
door o.a. de Waddenvereniging.

Kolganzen: In Friesland is in 1992 een recordbedrag (2,3 miljoen gulden) aan schade-compensatle

uitgekeerd. Dongeradeel lag aan kop met f 434.007. (let op de 7 gulden!). De schade was vooral aan

kolganzen te wijten.

Muskusratten; Het Waterschap Friesland gaat tijdelijk twintig extra vangers Inzetten om van de over-

last van muskusratten af te komen. Piekbestrijdlng is het toverwoord. De Friese vangsten zijn voort-

durend gestegen en zijn, met een geschat aantal van 115.000 in 1993, de grootste in Nederland.

Nederlandse landgeiten: Op Terschelling zijn Nederlandse landgelten (een oud Nederlands ras) met

succes ingezet in de Terschellinger duinen als bestrijders van de Amerikaanse vogelkers. Voor Freek

Zwart (Staatsbosbeheer) kwam dit toch in zekere zin als een verrassing. De experimenten, overigens
ook met andere grazers, worden voortgezet.

Regiowonen: In het kader van het stadsgewest Leeuwarden zijn voorkeurslocaties gekozen bij dorpen
rond Leeuwarden voor 'wonen bij natuurgebied'. De Wlelenwerkgroep verzet zich tegen de locatie ten

zuiden van Gytsjerk in het gebied 'de Slauters' vlakbij de Ryptsjerkerpolder. Voor de Wlelenwerkgroep
valt er alleen over te praten in het kader van een Integraal plan voor het overige deel van de

Slauters met hoofdfunctie natuur en mogelijkheden voor natuurvriendelijke, dorpsgerlchte recreatie.

Relatienota; De 14.500 hectare nieuwe natuurgebieden in Friesland, die in 1991 tussen de provincie en

de landbouwsector is overeengekomen, wordt nu al weer aangevallen. In het nieuws kwam de kritiek van

de CDA-statenfractie, het VNO (ondernemersverbond) en zelfs van de Frico Domo. Gedeputeerde Sicko

Heldoorn beoordeelt de opstelling van het CDA als strijdig met het beleid van de provincie. Hij

beschouwt het als een psychologisch gebaar naar de CDA-achterban.

Blauwe zone & Groene Ruimte: Klaas Zwart (NBLF) stelt, dat de uitvoering van de plannen voor de

Blauwe Zone van cruciaal belang is voor de toekomst van andere natuurplannen in Friesland. De

landbouw is volgens hem bang voor de duidelijkheid die er met de Schets Blauwe Zone, over het

landelijk gebied tussen Leeuwarden, Akkrum en Drachten, is geschapen. De Inspraak over de Schets

Blauwe Zone heeft ca. 200 reacties opgeleverd. De landbouw is overwegend afwijzend, de natuur- en

milieuorganisaties zijn overwegend positief en de (water)recreatie is ’ideeënrijk’.

Het antwoord van het rijk naar aanleiding van de inspraakreacties op het Structuurschema Groene

Ruimte (over hetzelfde gebied en Zuidwest-Friesland), waarbij zij grotendeels vasthoudt aan de

oorspronkelijke plannen, is de landbouworganisaties in het verkeerde keelgat geschoten. Ultsje Hosper
(It Fryske Gea) toonde zich ingenomen met het antwoord en met het extra geld dat den Haag wil

uittrekken voor de Groene Ruimte.


