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Uitgeperst natuur in Fryslân in de pers, van decembert/m februari

Ameland opent jacht op vakantiekatten

Hoge sterfte eiken in bossen houdt nog aan

Een op de twintig eiken in de bossen van Natuurmonumenten is dood, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de

natuurorganisatie naar de vitaliteit van de belangrijkste boomsoorten. In haar terreinen heeft Natuurmonumenteneen vast

meetnet. Daarin zijn 3500 eiken opgenomen,waarvan 5,5 procent dood is. 1998 was een rampjaar voor de eik, als gevolg van

veel droogte en insectenvraat in twee eerdere zomers.

Nieuwe natuur langs Kuikhornstervaart

De aanleg van een natuurstrook langs de Kuikhornstervaart is zo goed als klaar. Vanaf de brug bij Zwartkruis, tussen

Noardburgum en Twijzel, is het resultaat van aanzienlijk grondverzet mooi te zien. Langs de westkant van de vaart is over een

lengte van een kilometer een ecologische verbindingszone gemaakt. De kade die oorspronkelijk langs de vaart liep, is

opgeschoven. Bemaling wordt achterwege gelaten, de strook ligt vrij voor de boezem.

Reigers

Het aantal broedparen van de blauwe reiger in Friesland is in 1999 sterk toegenomen, van 1270 naar 1620 broedparen. Dit

blijkt uit voorlopige inventarisatieresultaten van SOVON. Volgens Fries coördinator Romke Kleefstra uit Akkrum is de toename

van ruim 27% vooral te danken aan de zachte winters van de laatste jaren. De ontwikkelingen bij de roerdomp zijn ronduit

verassend. In Friesland schommelde het aantal broedparen steeds rond de vijftien. In 1999 zijn er op zijn minst 35 paren

waargenomen. Slechter verging het de purperreiger, met een diepterecord van tien broedparen in Friesland. Op zowel

Terschelling als Schiermonnikoog vestigden zich paartjes kleine zilverreigers en brachten elk jongen groot.

Rottige Meenthe niet onder Vogelrichtlijn
Laagveenreservaten Rottige Meenthe en Brandemeer bij Wolvega zijn geschrapt als beschermingsgebieden in het kader van

de Europese vogelrichtlijn. Beide gebieden waren in eerste instantie aangewezen vanwege het voorkomen van het

porseleinhoen. Op grond van nieuwe tellingen is een streep door de aanmelding gehaald. De afwijzing betekent niet dat er

voor de gebieden geen bescherming zal gelden. Het terrein in Weststellingwerf is ook nog aangemeld voor de Europese

habitatrichtlijn en de 'wetland’-status.

Twee kilometer netten uit Tjeukemeer gevist

De waterpolitie heeft eind december uit het noordoostelijke deel van het Tjeukemeer onder Vierhuis een flinke hoeveelheid

illegale visnetten opgevist. In totaal werd ongeveer 2 kilometer snoekbaarsnet uit het water gehaald. Waarschijnlijk waren de

netten nog kort daarvoor leeggehaald, want veel vis zat er volgens de waterpolitie niet meer in.

Vergrijzing van Friese vogelwachten
Het ledenbestand van de Friese vogelwachten vergrijst. Om daaraan tegenwicht te bieden wil de overkoepelende BFVW meer

jeugdleden zien te werven. De Bond stimuleert plaatselijke afdelingen om speciale jeugdvogelwachten op te richten. De

jeugdige leden zijn in de toekomst nodig om de taak van de Vogelwachten naar behoren te kunnen uitvoeren.

Verkoop Friese meren

Als de onderhandelingen met provincie en Staatsbosbeheer niet tot resultaten leiden, moet het rijk zich opnieuw beraden op

verkoop van de Friese meren. Minister Netelenbos deed uit de doeken dat de provincie al sinds begin jaren negentig

belangstelling toont voor het overnemen van de meren. In overleg met Domeinen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de

provincie is afgesproken te overleggen over de overdracht van 6000 hectare aan de provincie en 3000 aan Staatsbosbeheer.

Wildbeheerclubheft zich op wegens te veel werk

De leden van de wildbeheereenheid Gaasterland hebben halverwege december besloten hun vereniging op te heffen. De

vrijwillige bestuursleden vinden dat zij van het ministerie van natuurbeheer te veel taken toegeschoven krijgen die hun

verantwoordelijkheid te boven gaan. Bovendien zijn zij het niet eens met de regeling rond de ganzenjacht.

De jacht op verwilderde katten op Ameland is open. De jagersvereniging probeert tijdens de reguliere jacht op konijnen ook

weggelopen vakantiekatten dood te schieten. Jaarlijks worden er zo’n 100 tot 150 verwilderde katten afgemaakt.

Bodembroeders, waaronder zeldzame broedvogels als blauwe kiekendief en velduil, worden de dupe van predatie door de

katten.


