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Seriuze poging tot samenwerking vooralsnog
mislukt

In 1990 zullen wij dus blijven verschijnen. Voor 1991 hopen wij dat er alsnog een oplos-

sing tot samenwerking is gevonden. Maar in elk geval hebben wij de steun van onze

trouwe lezers hard nodig en wij hopen erg dat diegenen die met ons sympatiseren be-

reid zijn voor ons nieuwe abonneeste werven. Dat is namelijk nodig om een gezonde

uitgave te kunnen blijven verzorgen,
'Huid en Haar' wordt geheel en al, zonder enige subsidie, gemaakt door onbetaalde

vrijwilligers. Dat niet alleen, maar wij zijn ook niet afhankelijk van welke belangengroe-

pen dan ook.

Jaap Taapken

Otterbescherming in Bretagne Lutra lutra

Inmiddels is de Otter in Nederland en Bel-

gië verdwenen en ook in Zwitserland is het

duidelijk geworden dat de Otter in dat land

niet meer behouden kan worden.

Ook Frankrijk kwam de Otter in het gehele

land algemeen voor. Thans komen zij alleen

nog voor in een brede strook langs de At-

lantische Oceaan in West-Frankrijk van

Brest tot Nantes en van Nantes tot aan de

Pyreneeën.
Er bestaat nu een groot gevaar dat tussen

deze twee laatste ottergebieden een wig
wordt gedreven. Stukjes land in Zuidoost-

Bretagne, waar de Otter nu nog algemeen

voorkomt, dreigen in handen te vallen van

vakantiehuisjesbouwers. Als dit inderdaad

het geval zou zijn dan moeten wij er op re-

kenen dat het ook in Frankrijk snel bergaf-

waarts zal gaan.

Voor vogels, maar ook voor zoogdieren be-

staan er geen grenzen. Voor ons dadelijk in

West-Europa ook niet meer. Waarom zou-

den wij in Nederland nu alleen moeten toe-

zien hoe de Otters uit Frankrijk aan het

verdwijnen zijn?
In Nederland heeft de regering IVi miljoen

gulden over voor de terugkeer van de Otter

in een gezond leefmilieu. Dat is bijzonder

verheugend. Jammer alleen dat dit geld pas

beschikbaar komt nu de Otter inmiddels is

verdwenen.

In Frankrijk komt de Otter op bovenge-

noemde plaatsen nog algemeen voor en

zelfs de Europese Nerts is daar waargeno-

men. Om de Otter in Frankrijk te behouden

is geld nodig. Blijkbaar hebben deFransen

zelf daar geen cent voor over en willen ze

liever wachten tot de Otter geheel is verdwe-

nen om dan voor heel veel geld de soort

weer terug zien te krijgen.
Daarom zijn wij vanuit Nederland begon-

nen als eerste aanzet zo’n ƒ 30.000,- bijeen

te brengenom de corridor die de Otters van

west naar zuid verbindt te kunnen behou-

den. Dit bedrag moet eind augustus be-

schikbaar zijn omdat de optie op het te

kopen terrein dan afloopt.

Wij hopen dat indien deFransen bemerken

dat vanuit het buitenland de enorme waar-

de van het behoud van de Otter in hun land

erkend wordt en financieel wordt gesteund,
de Fransen zelf ook wakker worden ge-

schud.

Samen met de Association Bretagne Zones

humides, Project ABZH, directeur Alain-

Jacques Braun, Le Marh, F-56370 Le Tour du

Pare (Morbihan), Frankrijk, heeft Jaap Taap-
ken een prachtige kleurige wervingsfolder
doen verschijnen. Wij verwachten ook van

onze zoogdiervrienden bijdragen op Crédit

Mutuel de Bretagne, Association B.Z.H.,

compte no. 001276071, 56450 Surzur, Frank-

rijk. Bijdragen kunnen ook gestort worden op

het gironummer 638 498 van het Actie-

comité, Baarn. J.T.

Eigenlijk hadden wij er wel op gerekend dat er een samenwerking tot stand zou zijn

gekomen met de plannenmakers van een nieuwzoogdierblad datmin of meer op de

leest is geschoeid (zelfs het zelfde formaat) van 'Huid en Haar’. Toen echter naar ons

idee de eisen zó werden gesteld alsof het een overname van ons blad zou zijn waarbij

men tevens een grotere popularisering voor ogen stond van de betreffende organisatie
bleek het dat weinig mogelijkheden meer over waren om tot een gewenste over-

eenstemming te kunnen komen. Dat betreurt ons zeer en wat ons betreft blijven wij

open staan voor een samenwerking.
In het 'andere’ tijdschrift, dat 'Zoogdieren’ wordt genoemd, zult u dus het basisidee

van ons blad terugvinden, terwijl verschillende ideeën voor dit blad reeds gezamenlijk

waren bijeengebracht en uitgewerkt.


