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Uitgeperst

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

Friesland buitendijks; De eerste 50 hectare <nu nog) landbouwgrond voor het grote natuuront-

wikkelingsproject Friesland-Noord Buitendijks is verworven. Op donderdag 28 april heeft It Fryske Gea

de toekomstvisie 'Friesland-Noord Buitendijks' aangeboden aan gedeputeerde Sicko Heldoorn. In het

rapport wordt zoveel mogelijk ruimte gegeven aan de ontwikkeling van de natuur (waarden) op de

kwelders en zomerpolders. Dat betekent ondermeer geleidelijke ontpolderlng van de zomerpolders. Toch

blijft menselijk ingrijpen geboden willen de kwelders op de langere duur behouden blijven. Recreatief

gebruik is mogelijk mits de natuurwaarden niet worden aangetast.

Friese Milieufederatie: Het voorstel van Gedeputeerde Staten om een ton te korten op het

budget van de milieufederatieheeft bij de natuur- en milieuorganisaties in Friesland verontrusting

gewekt. Diverse milieufederaties uit andere provincies hebben laten weten de plannen af te keuren.

Ook de Provinciale Staten lijken niet zonder meer met de plannen akkoord te willen gaan, zo bleek uit

de statencommissie Welzijn. Margriet de Heer, voorzitter van de Friese Milieufederatie, stelde na

afloop ‘dat it der no wat better foarstiet as earst'.

Muskusratten: Het blijft rommelen bij de muskusrattenbestrijding. De bestrijding van muskusratten

gaat Jaarlijks 4,4 miljoen gulden kosten. Uitelndelijk werd een akkoord gesloten over de verdeling van

de kosten tussen Gedeputeerde Staten (f 2,7 miljoen), de Bond van Friese Waterschappen (1,4 miljoen)

en Waterschap Friesland (0,3 miljoen). Over de zogenaamde piekbestrljdlng is (nog) niets besloten. Er

wordt een proef gedaan om muskusratten met behulp van aluminlumfosflde-plllen te vergassen. Bij

contact met water komt het giftige gas fosfien vrij.

Reeën Al de Feanen: De reeën in de Alde Feanen gaat het goed. Het is de enige onbejaagde

populatie in Nederland. Volgens Ultsje Hosper gaat er men ten onrechte vanuit dat er bij niet bejagen
veel besmet telijke ziektes voorkomen. Dat blijkt niet het geval. De doodsoorzaak van reeën in de Alde

Feanen betreft vooral parasitaire ziekten en verkeersongelukken. Volgens S. Slebenga van de KNJV kan

Jacht de verspreiding van parasitaire besmetting tegengaan en moet de mens blijven ingrijpen..

Weidevogel meet net Friesland: Begin mei is een

voorstel gedaan voor het opzetten van een weldevogel-
meetnet in Friesland. Het plan komt van de werkgroep

Weidevogel Monitoring Friesland, waarin vertegenwoordigers

van SOVON, BFVW en FFF zitting hebben. Het plan voorziet in

een meetnet van minimaal 50 proef vlakken, gespreid over

Friesland, waar jaarlijks alle weidevogels worden geïnven-
tariseerd met de zgn. BMP-methode. Volgens werkgroep-
voorzltter Freek Nljland is de tijd rijp om nu hiervoor in

Friesland de handen ineen te slaan. Het meetnet wordt

zoveel mogelijk door vrijwilligers bemand. Van de Friese en

landelijke overheid wordt ook een actieve bijdrage
verwacht.

Weidevogelpopulat ies: De provincie Friesland heeft

door ecologisch onderzoeksbureau L/B&P te 's Hertogenbosch
de grootte laten berekenen van de Friese populaties van

zes steltlopersoorten, Als basismateriaal zijn gebruikt de

BFVW-gegevens van 1991 en beschikbare gegevens over de

Friese reservaten en relatienotagebleden van rond 1991. Uit

de cijfers blijkt onder meer dat ca. 1/3 deel van de

nederlandse grutto's in Friesland broedt (ca. 30.000).

Duurswouderheide: De overvloedige regenval heeft de Duurswouderheide dit voorjaar flink onder

water gezet. Het gebied heeft een hersteloperatie ondergaan, waardoor nu gebiedseigenwater beter kan

worden vastgehouden. Volgens Hans Hiemstra van waterschap het Koningsdiep varen waterminnende

planten als zonnedauw en snavelbies nu al wel bij de maatregelen.

Eierzoeken: Na de opschudding rond de nieuwe eierzoekregels en de éénjarige overgangssituatie
voor Friesland ontstond er nieuwe commotie toen op 22 maart door de Vereniging voor Natuurbescher-

ming (Gorredijk en omstreken) bordjes van Vogelbescherming werden geplaatst bij 255 ha land van 15

boeren bij Ureterp en Hoornsterzwaag. Voorzitter Henk Baron (intussen afgetreden, red.) had liever

gezien dat de bordjes met het opschrift -’Weidevogels, niet verstoren, geen vrije toegang, artikel 461

W.v.s.’- eerder waren geplaatst, maar ze waren niet op tijd klaar.

Friesland treft blaam als hetslecht gaat met

de grutto. Foto LC


