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Het is binnen niet al te lange tijd afgelopen met de stank in Nieuw-Leeuwenhorst Met
de eigenaar van de varkenshouderij en de gemeente Noordwijkerhout werd
door de Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap" overeenstemming bereikt over
het verplaatsen van het bedrijf elders in de gemeente Noordwijkerhout per
1 april 1876............
(ZHL)
-------------De overbevissing van de zeeën begint dramatische vormen aan te nemen. Het is
in de afgelopen vangstperiode alleen aan Schotland en Nederland gelukt om
de aan deze landen toegewezen quota voor haring bij elkaar te vissen. De landen met
de grootste toewijzingen zagen daar geen kans toe. Zij hadden boten genoeg, maar de
haring was er eenvoudig niet.....
Met de tong en de schol was het al niet veel beter. De reeds bestaande visvangstbeperkingen zullen nog strenger moeten worden om te voorkomen dat de
zeeën helemaal leeggevist worden............
(Telegraaf)
-------------Amerikaanse paleontologen hebben de fossiele resten ontdekt van een vliegend
reptiel dat een vlucht had van 17 meter. Daarmee was dit het grootste dier dat ooit
het aardse luchtruim heeft doorkliefd. Het dier leefde meer dan 60 miljoen jaar
geleden en had een vlucht die zes maal groter is dan die van de Zuid-Amerikaanse
condor, de grootste thans levende vogel. Het vliegende reptiel is waarschijnlijk een
aaseter geweest. Vliegende reptielen van een vergelijkbare
soort, de pterosaurussen, leefden naar men aanneemt, van vis die zij in scheervlucht uit de oceaan opdoken............
(Nieuwe Krant)
-------------Op een dag in april hebben duizenden padden acht uur lang de autobaan MünchenGarmisch Partenkirchen versperd. Door de zachte winter waren de padden ongewoon talrijk. Aangespoord door het warme weer gingen zij op weg naar hun traditionele bruiloftsplaatsen. De massale stoet was 10 km breed. De politie verleende meteen voorrang aan het "langzaam verkeer"...........
(AD)
-------------Begin van dit jaar is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het regeringsvoorstel
bedreigde uitheemse diersoorten in ons land te beschermen. Vanaf een nog vast
te stellen datum zal het verboden zijn om bepaalde dieren te verhandelen of
onder zich te hebben. De regering zal zich bij het opstellen van de lijst van
diersoorten laten leiden door de opsomming van dieren welke behoren bij het
in 1973 te Washington gesloten verdrag over de internationale handel in bedreigde
dier- en plantensoorten. Ook de Vereniging voor de bescherming van de fauna te
Londen heeft een lijst van bedreigde dieren - in totaal 135 - opgesteld:
Een greep uit deze lijst:
-Het vingerdier, een halfaap, wordt beschouwd als een slecht voorteken en daarom
doden de inwoners van Madagaskar elk exemplaar dat zij in het oog krijgen.
-De zeekoe van het Amazonegebied smaakt erg lekker.
-De grote Indische rhinoceros heeft een hoorn die de potentie van oude mannen
herstelt, althans dat geloven de Chinezen.
-De Amazone-otter staat goed om de schouders van Amerikaanse vrouwen.
-Enzevoort...........
(Het Parool)

--------------

-11In het natuurgebied nabij het Brabantse Oisterwijk leeft een steeds groeiend
aantal Siberische gestreepte eekhoorns. Van nature hoort de Siberische gestreepte
eekhoorn in de Sovjet-Unie thuis, van de Oeral tot hoog in Siberië. In zijn
vaderland geldt hij als een voor bos- en landbouw nogal schadelijk diertje,
dat tevens een overbrenger is van de tekencephalitis, een horsen- en hersenvliesontsteking, gepaard gaande met ontsteking van het ruggemerg, waardoor
verlammingen van blijvende aard optreden. Deze ziekte komt alleen in
Midden- en Oost-Europa voor tussen april en oktober, de tijd dat de teken
bloed zuigen. De nu nog kleine bevolkingsexplosie van de Siberische gestreepte
eekhoorn wordt door de natuurbeheerders beslist niet welkom geheten. Al vele
malen is gebleken hoe gevaarlijk het kan zijn dieren over te brengen naar
gebieden waar ze oorspronkelijk niet thuis horen (b.v. het Europese konijn
in Australië, de muskusrat in Europa). Enkele jaren werden de eerste van deze
eekhoorns in de bossen bij Oisterwijk gezien. Sindsdien werden ze steeds
meer waargenomen. Er wordt nu geprobeerd om aan de aanwezigheid van deze
eekhoorns een einde te maken, want zij kunnen een gevaar gaan vormen voor
onze eigen fauna en wanneer er nu niets aan gedaan wordt, kunnen wij over
enkele jaren met een plaag zitten die nauwelijks meer te bestrijden is.......
(Telegraaf)
-------------De meikever is vrijwel uitgestorven in grote delen van West-Duitsland
als gevolg van het overdadig gebruik van DDT en andere insecten dodende
middelen. In West-Duitsland ken men meikevers alleen nog in de dierentuin
van Frankfurt gaan zien. Daar huizen in de exotische afdeling 30 van deze
kevers, die uit Zwitserland zijn ingevoerd.......
( AD )
-------------Het verschijnsel van de "jagende" hond neemt op het ogenblik hand over hand
toe, waardoor grote schade wordt aangericht onder het jonge wild, zoals
reeën, hazen, konijnen, fazanten, kieviten en grutto's. De achter het wild
jakkerende hond is een ellendig bijverschijnsel van de recreatie geworden.
Veel meer mensen dan vroeger hebben een hond en de eigenaren van stropende
honden hebben er meestal geen idee van wat voor onheil hun huisdieren
kunnen aanrichten.
Recent voorbeeld: Dit voorjaar slachtten in Edam twee honden die volgens
de eigenares pas om half negen 's avonds waren ontsnapt, in één nacht
29 schapen af. Elf van deze 29 dieren stonden op het punt lammeren te werpen,
zodat er ook nog eens tussen de 10 en 20 lammeren verloren gingen......
Er is maar één remedie, zo vindt men; een aanlijngebod. Maar op dit punt
heersen in ons land nogal onoverzichtelijke toestanden. In de ene gemeente
is een aanlijngebod van kracht, in de andere gemeente niet. In de ene gemeente
moeten honden buiten de bebouwde kern volgens de politieverordening ter
plaatse worden aangelijnd, in een naburige gemeente is hier geen sprake van.
Het vervelende is, dat de meeste eigenaren goedwillende mensen zijn, die er
kennelijk geen flauw vermoeden van hebben hoeveel jonge dieren en jonge
vogels het slachtoffer worden van hun "lievelingen". Deze mensen realiseren zich
niet dat een hond van nature een gepassioneerde achtervolger is, die in
onze natuur een ware plaag kan zijn voor het weerloze jonge wild.........
(Telegraaf)
--------------
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