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

Boeren baat bij moeras

Bomen verhuren It Fryske Gea start het adoptieproject 'Boom voor de toekomst'. In het Rijsterbos, Katlijker Schar en Park

Olterterp kunnen burgers bomen huren voor een gulden per jaarring, in ruil voor een certificaat. Met het project wil hetFryske Gea

de band tussen burger en natuur versterken. De actie levert ook geld op, bestemd voor het beheer en de aanplant van nieuwe

bomen in het adoptiebos.

Europese status zes Friese natuurgebieden Rottige Meenthe, Fochteloërveen, Bakkeveen, Alde Feanen, Drents-Friese

Wold en de duinen van de Waddeneilandenzijn door het kabinet aangemeld bij de Europese Commissie als natuurgebieden
waarvoor speciale bescherming nodig is.

Ganzen-gedooggebieden Het plan voor ganzengedoogzones in Gaasterlan-Sleat wordt mogelijk gereduceerd van 3000

naar 1500hectare. Dat is het resultaat van overleg tussen het Jachtfonds, dat eerst nog duidelijk 'nee' zei tegen de ganzenplannen,

en de vereniging Bosk en Greide. Het ganzenplan moet deel uitmaken van het experiment met agrarisch natuurbeheer in

Gaasterland, waarvoor de vereniging een plan van aanpak opstelt. Ondertussen wil de FLTO drie nieuwe gedooggebieden in

Friesland. Het gaat om Ameland met 1740 hectare, een deel van Nijefurd en Wymbritseradiel met 5310 hectare en het gebiedrond

de Fluessen met 1400 hectare. De plannen zijn inmiddels voorgelegd aan het ministerie van landbouw. Ondertussen krijgen
Rotganzen de ruimte in de polder bij Lies op Terschelling. Boeren en natuurbeheerderswerken daarbij nauw samen om een

methodete vinden om Rotganzen in de polder te gedogen zonder datze een bedreiging vormen voor nestelendeweidevogels.

Jager Wijnjewoude schiet Havik dood Een 52-jarige jager uit Wijnjewoude schoot eind juni een Havik dood die hij

gevangen had in een vangkooi voor kraaien. De man werd op heterdaad betrapt doordrie inspecteurs van de AID die het tafereel

voor hun ogen zagen gebeuren. De politie heeft behalve de gebruikte vuurbuks drie jachtgeweren bij de verdachte thuis in beslag

genomen. Zijn jachtakte werd ingevorderd. Daarnaast verloren twee jagers, die de vangkooi zonder toestemming hadden

uitgeleend aan de verdachte, hun vergunning voor het houden van een kraaienvangkooi. De Koninkijke Nederlandse Jagers

Verenigingen de WerkgroepRoofvogels Nederland toonden zich tevreden met de aanhouding.

Lepelaars It Fryske Gea toont zich trots op het paartje Lepelaars dat dit jaartot broeden kwam in de Alde Feanen. Ze brachten

drie jongen groot. Het vermoeden is sterk dat er nog een tweede paartje tot broeden kwam in het gebied.

Lycklamabossen naar Natuurmonumenten Natuurmonumentenheeft de Lycklamabossen tussen Balk en Oudemirdum

gekocht. Het betreft een natuurgebied van zo'n 100 hectare dat voor een groot deel bestaat uit oude eiken. Natuurmonumenten is

van plan het huidige beheer van het bos voort te zetten. Wel zal worden bekeken hoe de omstandigheden voor planten en dieren

kunnen worden verbeterd. De wandel- en fietspaden die door het gebied lopen blijven vrij toegankelijk. Een bijzondere bewoner

van de Lycklamabossen is de Das, die er verschillende burchten heeft.

Noordse Glazenmaker In het Friese deel van het Fochteloërveen vliegt voor het eerst een Noordse Glazenmaker rond.

Medewerkers van Natuurmonumenten stelden het voorkomen van de zeldzame libel vast door het vinden van achtergebleven

huidjes van uitgekomen larven. De Noordse Glazenmaker is vorig jaar al in het Drentse deel van het Fochteloërveen vastgesteld.

De indicatorsoort slelt hoge eisen aan een zuur milieu met kwalitatief goede veenmostapijten.

Steenmarters De Steenmarter is bezig zich, in navolging van onder meer Vos, Havik en Buizerd, algemener te verspreiden in

Friesland. Tien jaar geleden kwam de soort alleen in de oostelijke helft van Nederland voor. Doordat de Steenmarter de bewoning

niet schuwt, heeft het voorkomen van deze relatief grote marterachtige de nodige onrust veroorzaakt in huizen, scholen en

dierenparkjes.

Windmolens Vogelbescherming Nederland wil dat de provincies Friesland en Noord-Hollandstoppen met de voorbereidingen
van hun plan om langs de Afsluitdijk zestig windmolens te plaatsen. De provincies moeten eerst afwachten wat onderzoek naar de

gevolgen voor vogels oplevert. Het zou kunnen zijn dat vogels als Toppereend, Knobbelzwaan, Fuut, Kuifeend, Tafeleend,

Lepelaar en tal van trekvogels hinder kunnen ondervinden van de windmolens. Ook het Ministerievan Landbouw, Natuurbeheer en

Visserij legt zich nog niet zo gemakkelijk neer bij het plan voor een groot windmolenpark langs de Afsluitdijk. Het daarvoor

noodzakelijke milieu-effectrapport zal heel sterk moeten zijn, willen molens langs de kwetsbare Waddenzee toelaatbaar zijn.

Boeren kunnen baat hebben bij meer moeras in Friesland. Als die moerasgebieden worden

ingericht als zuiveringsfilters kunnen ze fosfaat en nitraat uit het water van de Friese boezem verwijderen. Het oppervlakte water

wordt dan schoner, waardoor er minder strenge mestnormen aan de landbouw opgelegd hoeven te worden. Deze opmerkelijke

gedachte leeft in ambtelijke kringen van waterschappen en provincies. In het najaar komen er discussieronden voor deskundigen

en inspraak voor de burgers. Daarnaast stelt de FLTO dat natuurbeheervoor boeren van strategisch belang is. Als boeren niet voor

de natuur willen zorgen, zal de overheid nog meer landbouwgrond naar landschapsorganisaties schuiven. Natuurbeheer door

boeren heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Het inkomen uit natuurbeheer is voor boeren een belangrijke voorwaarde om

mee te doen, aldus de FLTO.


