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Uitgeperst natuur in Friesland in de krant, van september tot en met november, op alfabetische volgorde

Aalscholvers

Ecologische onkruidbestrijding Leeuwarden Ruim zes jaar geleden besloot de gemeenteraad uit milieu-overwegingen

geen chemische verdelgingsmiddelen meer te gebruiken. Het onkruid zou voortaan met borstelmachines worden bestreden. Al

snel kwam er een stroom klachten los over het woekerende kruid tussen de stoeptegels en de bestrating. Het schoonborstelen

van de straten bleek bij lange na niet afdoende. Om die reden besloot de raad een jaar later ruim ƒ 300.000 extra uit te trekken.

Met dat geld kon de dienst stadsbeheer drie borstelronden doen. In 1996 is het budget weer teruggebracht tot ƒ 250.000,

waarmee slechts één borstelronde kan worden betaald. Opzichter van der Molen stelt vast dat de natuur het werk van de

bestrijding op verschillende plaatsen al weer ongedaan heeft gemaakt. In straten waar midden juni geborsteld werd, is het groen

nu alweer omhooggeschoten. Zo vlak voor de herfst is dat niet gunstig. Inmiddels heeft de gemeente een onderzoek aangekon-

digd naar andere mogelijkheden voor onkruidverdelging. Aanleidingwas een nieuwe reeks klachten over ongewenste groei.

Marterachtigen krijgen een tunnel Met de aanleg van één kilometer

gaas aan weerszijden van de snelweg A7 bij Beetsterzwaag is het nieuwe

kuierpad voor marterachtigen klaar. Rijkswaterstaat heeft onder de vier-

baansweg een faunatunnel aangebracht. De onderaardse buis is een

belangrijke verbetering van de route voor boom- en steenmarter, bunzing,

hermelijn en wezel tussen het bos bij Boornbergum en Beetsterzwaag.

Rijkswaterstaat hoopt dat de buis in de toekomst ook rondtrekkende das-

sen van dienst kan zijn. In het door de verkeersader doorsnedenbos ligt al

een verlaten burcht te wachten op permanente bewoning.

Natuurgebied ”Rottige Meente” Staatsbosbeheer investeert de komen-

de vier jaar ƒ 3,5 miljoen in het natuurgebied de Rottige Meente bij Nijetrij-

ne. Het geld zal gebruikt worden om de waterkwaliteit te verbeteren, petga-

ten te graven en dieren tegen het verkeer te beschermen. De bedoeling is

dat de Rottige Meente als moerasgebied aan waarde wint. Door de

ruilverkaveling in de Veenpolders is het natuurgebied uitgebreid van 600

naar 1100 hectare. Het waterpeil in het gebied wordt door het inlaten van vreemdwater iets omhoog gebracht, omdat anders het

natuurgebied zal verdrogen. Dat vreemde water is echter van een dusdanige kwaliteit dat de aanleg van een rietfilter voor de

zuivering nodig is. Staatsbosbeheer verwacht dat de oorspronkelijke diersoorten als de grote vuurvlinder, otter en purperreiger

veel baat zullen hebben bij een betere waterkwaliteit. Er volgt een uitbreiding van het aantal petgaten in het gebied. In de

verbindingszone met de waterrijke natuurgebieden in Noordwest-Overijssel (Weerribben en Wieden) komt een moeras te liggen.
Om de oversteek over de Linde voor dieren makkelijker te maken, worden een aantal plaatsen langs de oever aangelegd,

waarlangs de dieren uit het water kunnen klauteren. Voor een veilige oversteek komt onder de Lindedijk een droge duiker te

liggen en onder de Scheenebrug in de Pieter Stuyvesantweg een droge passage. Die laatste maatregel moet voorkomen dat

otters weer ten prooi vallen aan het autoverkeer. Eén van de laatste wildeFriese otters sneuvelde op die weg.

Soortbeschermingsplan voor de kerkuil Het is jarenlang erg slecht gegaan met de opvallendste soort onder de Nederlandse

uilen. Tot 1963 broedden er jaarlijks 1800 tot 3500 paren. Met de strenge winter van dat jaar kwam de klap. Er bleven nog

enkele tientallen paartjes over. De kerkuil vond nog nauwelijks nestgelegenheid en voedsel. Vrijwilligers grepen in. Het

pionierswerk van bioloog Johan de Jong uit Ureterp kreeg navolging. Er kwam een Kerkuilenwerkgroep Nederland, die over het

hele land verspreid achthonderd mensen inzet. De vogelbeschermers hebben in boerenschuren duizenden nestkasten ge-

plaatst. Ze zetten zich in voor het behoud van boomwallen en zoeken de medewerking van boeren om in de winter wat los hooi

en graan in de schuren te strooien. In Nederland leven nu weer meer dan duizend paartjes van de kerkuil. Friesland telt daarvan

driehonderd broedparen. Die positieve ontwikkeling is te danken aan de inzet van vrijwilligers, In oktober j.l. is in Beetsterzwaag

door het ministerie van LNV het soortbeschermingsplan voor de kerkuil gepresenteerd. Het streven is de stand van deze soort

binnen tien jaar op tweeduizend broedparen te brengen. Met het soortbeschermingsplan komen er middelen vrij om meer te

doen. Er is in totaal ƒ 660.000 beschikbaar. Een groot deel van het geld, ƒ 275.000, gaat op aan vijf onderzoeksprojecten. Zo

komt er een nauwkeurige landelijke inventarisatie, is er ruimte voor regionale onderzoeken naar de ecologie van de kerkuil en

de effecten van beschermingsmaatregelen en wordt er gekeken naar het beheer van ruigtestroken om muizen te trekken.

Bijzondere aandacht gaat uit naar het voorkomen van het verongelukken van kerkuilen. Alleen al in Friesland sneuvelden in vijf

jaar tijd 480 kerkuilen in het verkeer

De provincies Friesland, Flevoland en Noord-Holland voelen niets voor het afgeven van jachtvergunningen op

aalscholvers. In een gezamenlijk advies aan minister van Aartsen schrijven de provincies dat eerst andere middelen moeten

worden aangewend om de visstand op het IJsselmeer weer op peil te krijgen. Zij vinden dat het visserijbeleid van het rijk mede

oorzaak is van de problemen. De beperking van de visserij moet eerst worden doorgevoerd. De provincies zijn er bovendien niet

van overtuigd dat er verband is tussen de visstand en het aantal aalscholvers. Van Aartsen had de provincies om een standpunt

gevraagd, omdat zij krachtens de Vogelwet bevoegd zijn om ingrepen in de aalscholverstand toe te staan. IJsselmeervissers

klagen de laatste jaren over aantasting van de visstand door de groei van het aantal aalscholvers. Zij vinden dat beperking van

de visserij gepaard moet gaan met vermindering van het aantal aalscholvers.
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CURSUS WEIDEVOGELINVENTARISATIE 1997 broedvogels van graslanden

Na de succesvol verlopen weidevogelcursussen in 1995 en 1996, organiseert de Stichting 'Weidevogel Meetnet Friesland'

(WMF) ook in 1997 een cursus weidevogelinventarisatie. De cursus vindt plaats in het kader van de opbouw van het

Weidevogel Meetnet Friesland.

Doel van het weidevogelmeetnet is om te onderzoeken hoe de weidevogelstand zich in Friesland ontwikkelt (ook in

vergelijking met overig Nederland), en om inzicht te krijgen in de oorzaken van toe- of afname. Jaarlijks zullen 50-100 vaste

proefvlakken van ca. 50 hectare, goed gespreid over Friesland, geïnventariseerd gaan worden. Dat gebeurt met de BMP-

methode (Broedvogel Monitoring Project) van SOVON, waarbij territoria op kaart worden vastgesteld op basis van aanwezig-
heid en gedrag van vogels. Met de BMP-methodekunnen alle vogels goed in kaart worden gebracht, dus ook moeilijke

soorten als Watersnip en Krakeend en het 'lytse spul' als Graspieper en Veldleeuwerik.

De cursus is bedoeld voor vogelaars die hun kennis willen vergroten en aldus hun bijdrage aan natuur- en vogelbescherming

willen verdiepen. Enige veldkennis van vogelherkenning in graslanden is gewenst. Van de cursisten wordt op prijs gesteld
dat ze tezijnertijd zelf een proefvlak willen gaan inventariseren.

duur: maart-juni 1997, slotavondseptember 1997

plaats: Café Wouters te Leeuwarden

lessen: 7 theorie-avonden op dinsdag en 5 praktijklessen op zaterdagochtend

inhoud: vogelonderzoek; leefgebied en gedrag van weidevogels; inventarisatie van weidevo-

gels; theorieen praktijk van de BMP-methode; verwerking en interpretatie van gege-

vens; presentatie van resultaten

aantal deelnemers: maximaal25

leraren; allen deskundigevogelkenners

cursusgeld: f125,-

inschrijving: doorschriftelijke aanmelding bij het WMF, Emmakade 107, 8921 AH te Leeuwarden

en gelijktijdige overmaking van het cursusgeld op bankrekening 3433.12786 van

'Weidevogel Meetnet Friesland' te Leeuwarden onder vermelding van 'vogelcursus'

(giro Rabobank Zwaagwesteinde 930574)

sluitingsdatum inschrijving; 1 februari 1997

nadere inlichtingen: Freek Nijland, Canterlandseweg 18, 9061 CC Gytsjerk (058-2562736)


