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GEKNIPT UIT DE KRANTEN 
 
Een Amerikaanse bioloog in New Berlin in de staat Wisconsin hoopt van de rechter 
Het recht gekregen zijn grasmat ongemaaid te laten. De man woont in een woonwijk 
waar een keurig gemaaide grasmat het symbool is van de middenklasse. De bioloog,  
Donald Hagar, maait slechts een klein deel van zijn grasmat. De rest laat hij  
woekeren met prairieplanten en andere wilde bloemen. De buren hadden bezwaar  
gemaakt omdat zij vonden, dat de onverzorgde grasmat van Hagar de waarde van hun 
eigendommen naar beneden haalde. Het gemeentebestuur van New Berlin eiste van  
Hagar dat hij zijn grasmat zou maaien, maar een rechtbank besliste dat de bioloog 
krachtens de Amerikaanse grondwet het recht had zijn tuin naar eigen inzichten 
Te bewerken......... 
          (AD) 
 
                       -------------- 
 
In het Westland is een nieuw wateronkruid aangetroffen, dat zich explosief uit- 
breidt in de sloten en vaarten. Het is de zgn. watersla, een van oorsprong tropische  
plant, die in Nederland slechts in aquaria wordt aangetroffen. Iemand uit Den Haag  
heeft waarschijnlijk in juli een aquarium leeggegooid in een openbaar water,  
omdat de watersla zich vanuit Den Haag over het Westland heeft verspreid. De plant  
drijft op het water. De rozetachtige bladeren krijgen uitlopers. Aan het einde ont- 
staat weer een nieuwe plant, die kan groeien tot een doorsnee van twintig centimeter.  
Na iedere plant sterft de uitloper waaraan die plant is gegroeid. Het is een soort 
kettingreactie en het gaat in een razend tempo. Tot nu toe heeft de watersla nog  
nergens schadelijke overlast veroorzaakt, hoewel men nog niet precies weet wat de  
invloed van watersla op de waterkwaliteit is. In het Westland hoopt men, dat de  
komende winter dodelijk zal zijn voor de watersla, want als de groei doorgaat,  
raken alle sloten verstopt.....................    (AD) 
 
 
                       -------------- 
 
De woestijn in Soedan breidt zich steeds verder naar het zuiden uit. Men heeft  
berekend dat de grens zeventien jaar geleden ongeveer 100 km noordelijker was  
gelegen. Er komt derhalve jaarlijks ruim 5 km. woestijn bij. Een en ander is voorna-  
melijk het gevolg van de noordelijke winden die vrijwel constant zand uit de 
Libische woestijn zuidwaarts blazen............  

(Artis) 
 

 
                       -------------- 
 
De eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) in Maastricht wil een gebied van  
433 ha bij het dorp Margraten gaan afgraven om mergel te winnen. Het bedrijf heeft 
hiertoe een vergunning aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van Limburg. De ENCI  
wil in 1991 met de ontginning van dit terrein beginnen en denkt dan veertig jaar  
lang voldoende aanvoer van mergel te hebben. Het voortbestaan van het bedrijf en  
het werk voor de 900 personeelsleden is volledig afhankelijk van de gevraagde ver-
gunning. De vergunning van de ENCI om een deel van de Sint Pietersberg af te graven 
loopt tot 1991. Volgens de Milieufederatie Limburg is de beoogde nieuwe afgraving 
onaanvaardbaar, omdat ze de doodsteek betekent voor het op te richten nationaal 
landschapspark waar het gebied in ligt. Na beëindiging van de mergelwinning bij 
Margraten zou het ontgraven gebied omringd zijn door een wand van 35 meter hoogte.  
Van het terrein zou 200 ha vruchtbaar landbouwgebied kunnen worden en de rest zou  
met hellingen en beplantingen als natuurgebied kunnen dienen (!), zo schrijft de 
ENCI..................... 
          (AD) 
 
 
                       -------------- 
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Een onderzoek maar de zeldzame Mantsjoerijse kraanvogel in Korea heeft aan het  
licht gebracht, dat de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea min of  
meer een reservaat is geworden. Het ontbreken van alle menselijke activiteit heeft  
een zeer rustig natuurgebied doen ontstaan. Juist in deze streek overwinteren veel 
kraanvogels. Kortgeleden zijn er ook vier Kuifibissen gesignaleerd, waarvan de totale 
wereldpopulatie nog maar elf exemplaren telt.......... 

(Oryx,Artis) 
 

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

In het zuidelijk gedeelte van Zuidelijk Flevoland wordt een groot bosgebied aange- 
legd van circa 4000 ha. Volgend jaar zal daarvoor al ruim 600 ha worden aangeplant.  
Het boscomplex, dat "Horsterwold" zal gaan heten, zal volgens de toelichting op de 
begroting van Verkeer en Waterstaat een belangrijke bijdrage kunnen gaan leveren  
aan de beperking van de recreatieve druk op de Veluwe, de Gelderse Vallei, de  
Utrechtse Heuvelrug en het Gooi......... 

(Brabants Dagblad) 
 

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

De Grote Peel op de Brabants-Limburgse grens in de gemeenten Asten, Meijel en 
Nederweert is door de regering aangemeld als watergebied van internationale bete- 
kenis, in het bijzonder als verblijfplaats van watervogels, op grond van het Inter-
nationale verdrag van Ramsar (Iran) ter bescherming van bepaalde natuurgebieden.  
De Grote Peel behoort tot een landschapstype van laagland-hoogveengebied, dat ken-
merkend is voor West-Europa, maar dat door allerlei omstandigheden bijna niet meer 
voorkomt. Oorspronkelijk was dit gebied ongeveer 30.000 ha groot. Daarvan is nu nog 
maar bijna 1400 ha over, waarvan 900 ha als staatsnatuurgebied. 
Volgens de regering is het gebied met zijn levendige hoogveenvegetaties, veenplassen, 
veenmoerassen, natte, drassige, vochtige en droge heidelevensgemeenschappen en op de 
drogere delen berkenbossen een karakteristiek overblijfsel van de voedselarme tot  
matig voedselrijke peelmoeraslanden van eertijds. Het beschermde gebied heeft niet 
alleen een zeer kenmerkende plantengroei maar ook een grote verscheidenheid aan 
zeldzame insecten, libellen, v1inders, amfibieën en reptielen. Zowel nationaal als 
internationaal is de Grote Peel ook van belang door zijn vogelwereld........ 
 

(Dagblad van N-Limburg) 
 

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

Het gaat goed met de bevers in Zweden. Ongeveer 100 jaar nadat deze diersoort er  
door ongebreidelde jacht volledig was uitgeroeid, leven er nu weer 12.000 tot  
15.000. Vanaf 1920 werd namelijk jaarlijks een aantal geïmporteerd en in het wild 
uitgezet. De soort blijft er beschermd ondanks het feit dat er wel eens schade door 
de bevers wordt aangericht............ 

(Wildlife,Artis) 
 

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

Op de Sept-Iles, de beroemde Franse zeevogelbroedplaats voor de noordkust van Bre- 
tagne, broedden in 1975 onder andere 40 paar Noordse stormvogels, max. 10 paar Storm-
vogeltjes, 4000 paar Jan van Genten, 160 paar Kuifaalscholvers, 47 paar Grote Mantel-
meeuwen, 18 paar Kleine Mantelmeeuwen, 3900 paar Zilvermeeuwen, 60 paar Drieteen-
meeuwen, 400 paar Papegaaiduikers, 100 paar Zeekoeten en 35 paar Alken. Een paar  
Raven bracht 4 jongen groot. 
Zoals op de Britse eilanden neemt de Papegaaiduiker hier af. In 1950 waren er nog  
600 paar............ 

(Lepelaar) 
 

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

samengesteld door  
Leen van Duyn 

 
 




