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Bevers.
Van de bevers valt niet zo gek veel nieuws te melden.
Sterfte onder deze nijvere bouwvakkers is in '92 meegevallen.
De eerste doodgereden bever is inmiddels wel een feit. Dit
gebeurde op de Bandijk, richting Werkendam.
een spannende vraag blijft hoeveel jonge bevers er in '93
komen. Inmiddels is wel bekend dat er op dit moment zeker
twaalf bewoonde beverburchten zijn. Afwachten dus.
Beverratten.
Deze oorspronkelijk uit Zuid-Amerika afstammende dieren lijken
in de Biesbosch vaste voet aan de grond te kri jgen. In de
Biesbosch is er een aantal gevangen. Er zijn ook waarnemingen
van deze beesten aan de Zuid-Hollandse kant. Na de vorstperiode werd er een dood exemplaar gevonden in de Dordtse Biesbosch.
Vos
Na de eerdere waarnemingen van deze roofdieren in de Noordwaard
de vondst van een verkeersslachtoffer in de buurt van
de Petrus, is nu de eerste vos tijdens een drijfjacht in de
Noordwaard geschoten. Overigens zijn er nog meer vossen in de
Noordwaard gezien(zeker twee waarnemingen).
Ree.
De kou en het natte najaar (hoge waterstanden) hebben zoals
verwacht weer een hoge tol geëist. In de "hele" Biesbosch
werden tientallen dode beesten gevonden. Zoals het er nu naar
uitziet wordt het 'recordjaar' (wintermaanden '90-'91) geëvenaard. Meer dan honderd dode reeën dus. Ondanks deze hoge
sterfte lijkt de populatie zich op een behoorlijk peil te
handhaven.
Waarnemingen.
Zoals het er deze winter tot nu toe uitziet huist er geen
zeearend in de Biesbosch. Uit het Haringvliet-Hollandsdiep
gebied is wel een rond zwervend beest bekend.
Slechtvalk
- zeker twee exemplaren aanwezig in Brab.BB.
Kleine zwanen - uiteraard wel gezien, maar de hoge aantallen
van een jaar geleden (maximaal 500 stuks)
werden niet gehaald. ook in de Mariapolder
sliepen beduidend minder beesten.
Klapekster
- In de Brab BB zeker twee overwinterende ex.
19.

Brandganzen

- De trend van de laatste jaren zet zich in de
Sliedrechtse BB duidelijk voort. Er werden
daar groepen waargenomen van meer dan 4000 ex.

Nationaal

Park.

Waarschijnlijk wordt de Biesbosch dit jaar (mei,juni '93) tot
Nationaal Park aangewezen. Hopelijk komt dat er nu eindelijk
eens van .....
Deeneplaat.
Bi j de Deeneplaat is een nieuwe steiger voor rondvaartboten
aangelegd. In het Spijkerboor is een aantal meerpalen geplaatst (zonder vaste walverbinding). Het gaat hier voor alle
duidelijkheid om een proef.
Natuurontwikkeling.
Op de Noorderplaat (Brab.BB) is een geul gegraven in het kader
van een natuurproject. De geul heeft een slingerende loop
gekregen Wellicht een aanzet voor de ontwikkeling voor moerasplanten en amfibieën. Verdere plannen worden in de nabije
toekomst uitgevoerd.
Zoiets dergelijks is ook gebeurt, na goed overleg,met de
pachter, in de Otterpolder. In dit graslandgebied is een
aantal dammen gelegd en een stuw geplaatst om de waterstand op
te voeren (regenwater) en vast te houden.

