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In het noorden van Afrika zal een "groene barrière" van pijn- en eucalyptusbomen worden opgeworpen om de vruchtbare delen van Algerije te beschermen tegen
het woestijnzand van de Sahara. Het plan is om een geweldig bos van zes miljard
bomen aan te planten, dat zich zal uitstrekken van de grens met Tunesië in het
oosten tot de Marokkaanse grens in het westen. Het project zal zo'n jaar of
twintig kosten en 100.000 mensen zullen er jaarlijks werken. Het wordt
beschouwd als een van de meest ambitieuze projecten uit de geschiedenis van
het land. De bedoeling is om de Sahara in bedwang te houden - en in de verdere
toekomst - terug te dringen. Momenteel breidt de woestijn zich langzaam maar
gestaag uit in de richting van de Middellandse Zee. Eind 1974 zijn de eerste
bomen van 1500 km lange gordel aangeplant. Bij elkaar moet het nieuwe woud
drie miljoen hectare gaan beslaan
(De Waarheid)
-------------Al om half februari is in Wemeldinge (Zeeland) een jonge merel uitgevlogen,
wat normaal pas in maart of begin april gebeurt. Teruggerekend moet het
merelpaar omstreeks 1 januari al met de bouw van het nest zijn begonnen
(Trouw)
-------------In Wenen neemt men proefnemingen met de vervaardiging van een plasticvreter
die de milieuvervuiling aanzienlijk zal kunnen verminderen. Het betreft de
ontwikkeling van een bacterie die zich met plastic voedt. Men probeert een
stam bacteriën te kweken die in de ovens wordt gespoten waarin huisvuil tot
compost wordt verwerkt en daar het plastic afval afbreekt. Een belangrijk
aspect bij de proefneming is de veiligheid. De bacterie moet onder controle
blijven, want als hij zich ook buiten de compostovens zou kunnen vermenigvuldigen, zou dat afschuwelijke gevolgen kunnen hebben. De kunststof etende
bacterie is door een toeval ontdekt. Een Weense frisdrankfabrikant klaagde dat
zijn plastic flessen poreus werden.......
(Leids Dagblad)
-------------Het aantal zeehonden op de Wadden is gedurende 1974 niet achteruit gegaan.
Hoewel dit een gunstige ontwikkeling is, is optimisme toch niet op zijn
plaats. Het is namelijk niet bekend of dit een begin is van een blijvende
verbetering. Dat de zeehondencrèches goed werk doen bewees een visser. Deze
viste een zeehond op in de Noordzee die grootgebracht was in Pieterburen.
Deze rob was gezond en vertoonde geen enkel spoor van ziekten......
(Leeuwarder Crt)
-------------De olie die uit de Nederlandse supertanker Metula liep toen die vorig
jaar in straat Magellaen (Zuid-Amerika) vastliep, heeft volgens Amerikaanse
onderzoekers aan veertigduizend pinguïns en aalscholvers het leven gekost.
Na de ramp, waarbij zeventigduizend kubieke meter ruwe olie in zee terecht
kwam, is op het Chileense deel van Vuurland het strand over een lengte van
zestig kilometer een grote asfaltweg geworden. Volgens een Amerikaanse
bioloog zullen de gevolgen van de ramp over tien jaar nog merkbaar zijn
(Trouw)
--------------
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zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, in aantal een
"verheugende toename", terwij1 de contactgroep fauna van de TNO-commissie, die
de nevenwerkingen van bestrijdingsmiddelen onderzoekt, voorzichtig meldde, dat
de huidige voortgang kan leiden tot het herstel van de schade die in de
zestiger jaren is aangericht. Die schade ontstond door het gebruik van bepaalde
bestrijdingsmiddelen in de landbouw, waarbij het stootvogelbestand vrij snel
achteruit ging. Belangrijk is, dat nu duidelijk is, dat de wettelijke maatregelen ter beperking in het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen een positief
resultaat hebben. Ook is belangrijk, dat niet alleen de achteruitgang tot staan
is gebracht, maar dat na het nemen van de maatregelen er ook mogelijkheden
tot herstel voor de stootvogels zijn. Het stopzetten van de vergiftiging
betekent echter niet, dat alle bedreigingen voor de stootvogels verdwenen zijn.
Ook door de recreatie kunnen broedsels verstoord worden, terwijl ook het verdwijnen van de knotwilgen en het dichtmaken van veel gaten in torens nog een
nadelige invloed op de stootvogelstand kan hebben..........
(Trouw)
-------------Gebruikmakend van de ervaring die het Amerikaans leger elders in de wereld
heeft opgedaan, is de luchtmacht van de VS in actie gekomen tegen miljoenen
merels in de buurt van een basis in Kentucky. Helikopters verspreidden over
het gebied chemische middelen, terwijl brandweerauto's de vogels nat spoten.
De luchtmacht hoopte dat de chemicaliën en het water de beschermde olie uit
de veren van de vogels zou oplossen, waardoor ze als gevolg van blootstelling
aan de vrieskou zouden doodgaan. Het Pentagon in Washington verklaarde dat
de actie nodig was om gevaar voor de gezondheid van mens en dier (uitgezonderd
de merels) en risico's voor de vliegtuigen op de basis af te wenden. Een
bioloog heeft verklaard, dat als het leger 10.000.000 vogels zou doden, 1000
ton merelvlees op het slagveld te rotten zou achterblijven..........
(Trouw)
-------------De Provinciale Planologische Dienst in Brabant gaat in het kader van het
streekplanwerk een uitvoerige inventarisatie van de wilde flora maken. Onder
andere wordt bekeken welke weg- of dijkbermen in Brabant bij uitstek geschikt
zijn om tot een soort natuurreservaat in-het-klein voor wilde planten te
dienen. Provinciale Waterstaat in Brabant heeft al enkele jaren geleden
ingehaakt op de actie van de Plantenziektekundige Dienst om een einde te
maken aan de chemische oorlogsvoering tegen de plantengroei in de wegbermen.
Goed beheerde wegbermen blijken een prachtige uitwijkmogelijkheid te zijn
voor vele wilde planten.........(De Volkskrant)
-------------Nog dit jaar zullen er elanden en rendieren te zien zijn in Flevoland, waar
de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders samen met "Artis" uit Amsterdam
een "natuurgebied" aanlegt. Op het terrein, dat 90 ha. groot wordt, zullen tien
dieren worden losgelaten...........
(Alg.Dagblad)
--------------
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