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

Aaisykjen

Gaasterlandse aanval op natuurorganisaties De leden van de Initiatiefgroep Verontruste Gaasterlanders hebben

op een verkiezingsbijeenkomst van D66 minister Hayo Apotheker hun ongenoegen over de natuurbeschermingsorganisaties
kenbaar gemaakt. "Ze terroriseren de leefbaarheid van het platteland", aldus Klaas Witteveen van Mirns. Anne Gersjes van

Ruigahuizen gaf aan dat de Star-Numanbossen bij Ruigahuizen zo dood als een pier zijn. Vroeger was dat een eldorado voor

klein wild. Die dieren kom je er nu niet meer tegen omdat Staatsbosbeheerer een oerbos van wil maken.

Grote Vuurvlinder Er komt een beschermingsplan voor de Grote Vuurvlinder, zo heeft staatssecretaris Geke Faber van

natuurbeheer aangekondigd. De Grote Vuurvlinder komt alleen nog voor in de Friese Rottige Meenthe en de Weeribben en

Wieden in Noordwest-Overijssel. Deskundigen gaan bekijken welke maatregelen nodig zijn om de met uitsterven bedreigde

vlinder te behouden.

KwelderplannenFryske Gea It Fryske Gea dreigt bijna f 600.000 mis te lopen, die het ministerie van LNV zou moeten

bijdragen aan onderzoek naar kweldervorming in het Noorderleeg bij Hallum. In het algemeen blijkt LNV op kwelderonderzoek

te bezuinigen. Daardoor staat de kwelderafdeling van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek op Texel onder grote druk.

Kees Dijkema van het IBN stelt in de studie die de NAM heeft laten uitvoeren naar daling van de Waddenbodem dat het

omvormen van zomerpolders op de Friese vastewal tot kwelders moeilijker wordt als de Waddenzeebodem ten gevolge van

gaswinning meer dan vijf cm daalt. Dijkema ziet twee oplossingen: sneller beginnen met verkwelderen of minder gas winnen.

Reeën In het Lauwersmeergebied gaan de laatste jaren opvallend veel reeën dood. Hoe groot de sterfte is, is volgens

boswachter Jan Willems niet aan te geven, daarvoor worden de dieren te weinig gevolgd. Hoewel er volgens Willems geen

sprake is van massale sterfte, noemt hij de situatie toch ernstig. Het duidt op verzwakking van de populatie in het gebied.
Ondertussen ontstaat woede over de door It Fryske Gea aanvaarde hongerdood van 14 reeën op de Makkumer Noordwaard,

Door de hevige regenval in oktober liep het eiland grotendeels onder, waardoor de reeën er waarschijnlijk kampten met

voedselgebrek. Enkele groepjes verlieten zwemmend de Noordwaard; onder de achtergebleven reeën brak vermoedelijk een

ziekte uit. Volgens directeur Ultsje Hosper van It Fryske Gea is het niet meer dan natuurlijke selectie. Een golf aan ingezonden
brieven in de Leeuwarder Courant is het gevolg. De net lopende ledenwerfcampagne van It Fryske Gea had zeer te leiden van

de perikelen. Door middel van onder meer een open brief aan alle inwoners van Friesland tracht It Fryske Gea haar standpunt

duidelijk te maken. Dierenbescherming stelt dat de natuurorganisatie de reeën had moeten helpen als ze op de hoogte was

dat de dieren in de winterperiode in nood verkeerden, maar ziet af van strafrechtelijk optreden, omdat niet vast te stellen is of

It Fryske Gea op de hoogte was van het wegkwijnen van de dieren. It Fryske Gea maakt slagzij door op korte termijn met een

reewildbeheersplan te komen op basis waarvan de vereniging een vergunning zal aanvragen bij de provincie om reeën af te

mogen schieten in geval van calamiteiten. Dat kan het geval zijn bij verkeers- of verdrinkingsslachtoffers of bij gevallen van

ondraagbare ziekten. Ondertussen boycot de vereniging wel de tellingen van de reeënstand in Gaasterland vanwege de hele

kwestie. It Fryske houdt namelijk Anne Gersjen uit Ruigahuizen, lid van de Wildbeheerseenheid Gaasterland, persoonlijk

verantwoordelijk voor de ontstane ophef.

Rijsterbos Het Rijsterbos wacht een flinke omvorming. It Fryske Gea wil er een 'multifunctioneel bos met een natuurlijk
karakter' van maken. Dat staat in het nieuwe beheersplan van de natuurorganisatie. Met de omvorming van het bos probeert It

Fryske Gea onder meer de recreanten wat meer te sturen, wat gebeurt door zonering. Het centrale deel, met de bekende en

brede lanen is het meest geschikt voor wandelaars. Daarbuiten zal de toegang niet verboden worden, maar naar verwachting
wordt het er wel rustiger.

Twijzelermieden Staatsbosbeheer gaat in de Twijzelermieden en bij Rohel petgaten uitgraven. De petgaten zijn in het

verleden dichtgereden met zand of kuilvoer. Staatsbosbeheer maakt de gaten weer open zodat bijzondere orchideeën een

kans krijgen Het kost f 125.000. De petgaten moeten nog dit jaar hersteld zijn.

Zoals ieder voorjaar barstte ook in maart dit jaar de discussie omtrent het ’aaisykjen’ los. Faunabescherming en

de natuurvereniging van Gorredijk gaven als tegenstanders de voorzet en de BFVW speelde de bal hard naar de oppositie.
Bondsvoorzitter Anne Osinga verweet zijn tegenstanders een gebrek aan kennis en tolerantie. Het onderzoek van Willem Bil

en Jack Schuurs naar de overlevingskansen van jonge Kieviten, waaruit is gebleken dat eierzoeken schadelijk is voor de

kievitenstand, werd door de BFVW van tafel geveegd. Bil en Schuurs noemen de polarisatie van BFVW-zijde energieverspil-

ling en dringen aan op een inhoudelijke discussie. Ondertussen blijkt een groeiende groep liefhebbers te voelen voor een

flexibele sluitingsdatum en/of voor een eierraaptermijn van twee weken na het eerste ei. Desondanks hield de BFVW vast aan

de sluitingsdatum van 9 april, ondanks het zeer vroege voorjaar. Als argument gold dat de Kieviten nog niet massaal aan de

leg zouden zijn. Het leger geregistreerde eierzoekers in Fryslân neemt in ieder geval af. De BFVW verkocht 3600 aaisykers-
kaarten, 300 minder dan het jaar ervoor. De Leeuwarder Courant plaatste een stelling tegen het ’aaisykjen’ op internet. K.

Hoekstra uit Earnewâld pleitte in één van de vele reacties dat Nijpels het ei wel mag aannemen, alleen als hij bereid is het ei

persoonlijk uit te broeden, anders is het beterop zijn plaats bij de Kievit.


