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13 jaar geleden:
Ctrl + Alt + Del
Het was al weer 13 jaar geleden dat er voor
het laatst een Nederlands kampioenschap
op natuurijs voor marathonschaatsers kon
plaatsvinden. Het leverde weer schitterende
plaatjes op. Het betekent tegelijkertijd ook
dat we momenteel weer voor het eerst sinds
13 jaar met serieuze wintercondities te maken
hebben die lange tijd aanhouden. Doordat het
zo lang geleden is dat er zoveel ijs lag had tot
voor kort 50% van de kinderen in ons land nog
nooit op schaatsen gestaan. Ook veel planten
en dieren zijn niet gewend aan deze winterse
omstandigheden. De vele generaties die in de
afgelopen 13 jaar geleefd hebben, kregen te
maken met diverse zeer warme jaren. Vooral

Paard en landschap
de nieuwkomers zullen het wel even lastig
hebben. Hoe zal het de vele duizenden wespenspinnen vergaan die ons land de laatste
jaren veroverd hebben, of de grote keizerlibellen, de fluwelen zwemkrabben, de kleine
heremietkreeften, de zuidelijk spitskopjes of
de stadsreuzen. Ik verwacht dat de populatieaantallen dit jaar flink lager zullen liggen.
Dat gebeurde al eens met de kleine heremietkreeft na het koude 1996.
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Ik ben er niet zo rouwig om dat de nieuwkomers het lastig hebben. Het is wel goed om
weer eens zo’n reset (Crtl + Alt + Del) in de
natuur te hebben. Ik hoop in ieder geval dat er
onder de vorstslachtoffers veel eikenprocessierupsen zitten.
Het jaar is nog zeer jong maar belooft nu al
natuurlijk zeer interessant te worden.
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Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen in de natuur? Kijk dan voor dagelijkse natuurberichten op natuurbericht.nl
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De titel zou menigeen nieuwsgierig kunnen
maken, want: hoe zit het nu eigenlijk met die
paarden?
Het aantal paarden in het buitengebied is
enorm toegenomen. Dit levert mooie maar
ook bizarre beelden: paarden schurkend op
hun rug in maar ook paarden tegen steekvliegen in folie verpakt als Saoedische vrouwen
in de polder. Paardentoename schijnt parallel
te lopen met een verrommeling van het landschap: paardenweitjes, paardenhekjes, paardenschuren. Welke regels gelden er eigenlijk
voor paarden? Hebben ze oormerken? En is
een paard op de renbaan ook een paard voor

