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bedreigdRobert Ketelaar

Een van de laatste plaatsen waar in Spanje de bruine

beer nog voorkomt wordt bedreigd door de aanleg van

een dam in de rivier de Carrion. Het betreft hier de

Cantabrische populatie in het noordwesten van het

Iberisch schiereiland.

De Cantabrische populatie van de

bruinebeer Ursus arctos wordt recen-

telijk geschat op 82-130 exemplaren

(Colectivo Ecologista Palentino, 1986

en Verstrael, 1988). Deze populatie is

opgedeeld in twee van elkaar geschei-
den deelpopulaties. Rond 1950 was

het slecht gesteld met de Cantabri-

sche bruine beer als gevolg van een

hoge jachtdruk. Nadat enkele reserva-

ten waren ingesteld en in 1973 de

bruine beer in Spanje officieel werd

beschermd, herstelde de populatie
zich. Verslechtering en fragmentatie
van het biotoop, verstoring als gevolg

van illegale jacht, slecht bosbeheeren

het afstappen van het traditionele

agrarische systeem betekenen echter

een toenemende bedreiging van de

bruine beer. Verstrael (1988) zegt:
”De perspectieven in Cantabrië zijn
niet slecht, mits het hoofd kan

De Valle de Pineda zal onder water komen te staan.
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Negatieve effecten

Fuentas Carrionas (het gebied waarin

de dam is gepland) is de kern van de

kleine, oostelijke deelpopulatie van

de bruine beer in Cantabrië (geschat

op 13-20 bruine beren). Deze popula-
tie is vanwege haar geringe grootte ex-

tra kwetsbaar door genetische isolatie.

Valle de Pinedais een belangrijke cor-

ridor voor deze populatie. De dam zal

precies een van de belangrijkste loop-
routes van de bruine beer kruisen

(Purroy, 1988). Daarbij wordt de vallei

in de winter door vrouwelijke beren

met hun jongen gebruikt om voedsel

te zoeken en te overwinteren. Het on-

der water zetten van deze vallei leidt

tot een verdere fragmentatie van het

territorium van de bruine beer. Aldus

betekent het hoogstwaarschijnlijk het

einde van deze oostelijke Cantabri-

sche deelpopulatie.

Tevens zullende overlast bij de aan-

leg van de dam (nieuwe toegangswe-
gen en dus een verdere ontsluiting) en

de veranderingen in landgebruik rond

de dam(toerisme en sportactiviteiten.
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worden geboden aan enkele wezen-

lijke bedreigingen, vooral het toe-

risme en de industrialisatie”. De aan-

leg van de dam betekent echter een

nieuwe ernstige bedreiging voor de

bruine beer aldaar.
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veranderingen in agrarisch gebruik

door het vruchtbaarder worden van

het land) de negatieve effecten van de

dam versterken.

Andere dieren

Het gebied is niet alleen belangrijl
voor de bruine beer. Ook de popula
ties van veel andere soorten zoogdie
ren zullen negatief wordenbeïnvloed

In totaal werden 32 soorten zoogdie
ren in het gebied aangetroffen, waar

onder vele zeldzame of bedreigd(

zoogdieren zoals de Pyreneese des

man, sneeuwmuis, wolf, wilde kat er

gems. Behalve voor zoogdieren is he

gebied ook voor vogels, amfibieëner

reptielen van belang. Zo heeft de In-

ternationalCouncil for Bird Preserva-

tion het gebied aangewezen als een

IBA (Important Bird Area).

Ook u kunt land kopen en daar-

mee de bruine beer in Spanje

beschermen. De Nederlandse

Jeugdbond voor Natuurstudie

coördineertde campagne in Ne-

derland en vraagt uw hulp door

f15 (BF 300) te storten op giro
167040 van Algemeen Penning-

meester NJN te Groningen. U

koopt daarmee 1 vierkante me-

ter land en krijgt te zijner tijd

een contract opgestuurd en een

kaart met de precieze locatie

van het aangekochte stuk.

Protest

Vele natuur- en milieuorganisaties en

wetenschappers hebben inmiddels de

negatieve effecten van de aanleg van

de dam onderstreept. De laatste in de

rij was de Raad van Europa die zich

erg bezorgd toonde (Dendaletche,

1992). De Spaanse overheid lijkt ech-

ter moeilijk te overtuigen.
Om volgens de Spaanse wetgeving

als direct belanghebbend te worden

beschouwd (wat het recht geeft juri-
disch protest aan te tekenen) hebben

Spaanse natuur- en milieuorganisa-
ties land aangekocht. Om de onteige-

ningsprocedure te bemoeilijken ver-

kopen ze delen van het land voor een

symbolisch bedrag. Dit land wordt

echter alleen verkocht indien het lou-

ter voor natuurbeschermingsdoelein-
den wordt gebruikt en, indienhet pro-

ject niet doorgaat, het land wordt te-

ruggegeven aan de oude eigenaren.
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