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Uitgeperst natuur in Fryslân in de pers van september t/m november 2000

Forse stijging aantal zeehonden

It Fryske Gea verwerft deel Bildtpollen

Op 20 oktober is de akte ondertekend voor het kopen van 125 hectare zomerpolder in de Bildtpollen. It Fryske Gea is van plan
het gebied eerst extensief te beheren met uitsluitend beweiding. Uiteindelijk is het de bedoeling van de zomerpolders kwelder

te maken, zoals dat nu al in het Noarderleech gebeurt.

Zeearenden rukken op naar Nederland

De Zeearend is de afgelopen decennia spectaculair in aantal toegenomen in Europa. Er zijn nu ongeveer 11.500 Zeearenden,

terwijl dit aantal in 1920 lager was dan 100. De Zeearend verspreidt zich steeds meer naar het westen. Het dichtstbijzijnde

broedpaar zit bij het Steinhudermeer bij Hannover, ongeveer 150 km. ten oosten van de Nederlandse grens. Zeearenden

blijken met kleinere territoria te kunnen volstaan dan aanvankelijk werd gedacht. Het Wereld Natuur Fonds verwacht dat de

roofvogel zich binnen afzienbare tijd in ons land zal vestigen.

Faber wil kleine beperking kokkelvisserij
Staatssecretaris Geke Faber wil de schelpdiervisserij in de Waddenzee verder beperken om meer kokkels en mosselen voor

vogels te reserveren. Aanleiding van deze beperkingen is een onderzoek gehouden door Bruno Ens waaruit bleek dat er te

weinig rekening wordt gehouden met het beschikbare voedsel en de voedselbehoeftevan vogels. In voedselarme jaren wordt

nu 60% van de schelpdieren voor de vogels gereserveerd. Dat moet volgens Faber 70% worden. Faber wil de kokkelvisserij in

de Waddenzee nog niet geheel verbieden. Ze wacht in ieder geval tot 2003, als het huidige visserijbeleid met vangst-

beperkingen wordt geëvalueerd.

Woelmuis gaat voor pannenkoekenhuis
Voor het bouwen van een pannenkoekenhuis langs de Zoutepoel bij Terherne is bouwvergunning verleend door de gemeente

Boarnsterhim. Mede omdat dit een belangrijk gebied is voor de zeldzame Noordse woelmuis heeft de Fryske Feriening foar

Fjildbiology een kort geding tegen de gemeente aangespannen. De FFF voert aan dat het niet is toegestaan om de

leefomgeving van deze beschermde muis aan te tasten. Tevens maken de biologen zich zorgen over de ganzen die in de

winter langs de Zoutepoel verblijven. Naar aanleiding van het bezwaarschrift heeft de bestuursrechter de bouwvergunning die

de gemeente Boarnsterhim had afgegeven geschorst.

Minder lichtmasten

It Fryske Gea vindt dat er drastisch bezuinigd kan worden op de straatverlichting in ons land. Samen met andere natuur-

beschermingsorganisaties wil It Fryske Gea voorkomen dan er nog meer wegen verlicht worden. De brandende straat-

lantaarns hebben niet alleen een negatieve invloed op (broedende) vogels, maar zijn ook erg milieubelastend.

Dagvlinders in Fryslân
De Vlinderwerkgroep Fryslan heeft vastgesteld dat er zo’n 1.600 verschillende vlindersoorten in Fryslan voorkomen, De leden

en andere vrijwilligers hebben tussen 1990 en 1999 gegevens verzameld over het voorkomen van de dag- en nachtvlinders.

Hieruit bleek dat er 53 soorten dagvlinders in Fryslan voorkomen, bijna evenveel als in heel Nederland. Al deze informatie is

gebundeld in het boek “Dagvlinders in Fryslan”.

Ganzenjacht verboden

Staatssecretaris Faber heeft de jacht op ganzen verboden. Vorig jaar is er een proef gestart met het verlenen van ver-

gunningen voor het verjagen van ganzen door afschot, om schade aan gewassen te voorkomen. Uit de rapportage blijkt dat de

proef onsuccesvol is geweest. Daarom heeft Faber besloten de proef niet langer voort te zetten en de ganzenjacht geheel te

verbieden. Boeren met schade door ganzen kunnen nu een vergoeding krijgen.

Het aantal zeehonden in de Waddenzee is dit jaar gestegen. Dit blijkt uit de tellingen gehouden door Alterra-Texel, waarbij
3.300 dieren werden geteld. Volgens dit instituut is het aantal jonge zeehonden dit jaar met 16% gestegen. Deze ontwikkeling
komt volgens dr. ir. P. Reijnders onder andere doordat de vervuiling de afgelopen jaren sterk is afgenomen en er rustgebieden

zijn aangewezen. De natuurlijke omvang van minimaal 5.000 zeehonden is nog niet bereikt, maar er is een positieve

ontwikkeling gaande.


