In vogelvlucht

D e Schaopedobbe bij Elsloo
Tekst en fótó Paul Paris

Het landschap In Prieslands zuidoost» f
hoek tussen: Appelscha en Oostéfwolde is \-

verstuivingen, omzoomd met bossen die
grenzen aan aardappel* en maïsakkers. Dankzij de kleinschalige en individuele ontginning door boeren zijn de woeste gronden
nooit geheel: in akker|piri|ezet.;|)e uitgé- .j:;,
strekte Kale Duinen yafl Appelscha èn1 Kets #
kleinere gebiedrond de Schaopedobbe zijn
thans bijzondere natuurgebieden die ook
een duidelijk recreatieve functie hebben .
Met de ligging van dé Schaopedobbe - zo
genöernd omdat vroeger in dit meertje de •
schapen voor het: scheren gewassen werden is bovendien iets merkwaardigs aan dehand;
Op deluchtfoto is namelijk te zien dat de
dobbe pp een heuveltje ligt en dat het , s
omringende terrein duidelijk lager ligt. Het
water met dé fraaie indigo tint is dan ook •<
geen grondwater» maarherflelwater dat zich
op een öndporlatendefciódemlaagverzamelt
Eigeniijk is <Jit niets anders dan het bekende
verhaal van de ornkertng:van het: reliëf. In •
ïVroégereeeuflfenheefthter eenatozienlijfc /
kaal stuifzandlaridseliap tnet heidevfilden •; :
gelegeri: dat:vrij: intensief beweid werd rnet
schaafislijuddes.Desehapen hielden het
zandopen en in de lagere terreingedeelten-

mende dèk ontbrak, bleef het zand stuiven
en woei het ver «eg^waardoor de oorspronkelijk hogergBlégéniterrëingèdeWtén: >;: ï, •
steêdslager kwamen te liggen, met als eindresultaat het merkwaardige beeld van de
foto als eert omgekeerde wereld: hoog is nat
^jjlaagisdrpög,
.;,_ .;, . ; | : ., . . , , . , . : . . . , . • ¥

'f l^jgéiljigë heideterreinen in Noord-NedériijtalgJli^idS? weinig vergrast is. Met name dé
| ï t | (
hierdoor goed ontwikkeld. Ook
|
omen hier veel voon buizerd,
bdomvalk, torenvalk en havik broeden er.
Hét voorkomen van arnfibiéin is hier natuurvinden wè de pad, de hèikikker, dé hagedis
en soms zelfs de adder. Variatie géhö^g. V
Geen wonder dat It Fryske Gea er allls aar|
; doef ,dl|:|e .behpufj^n^enjjija;!! :rf)pg|l)piili|s. •

•/;ï)e gètsolëer'd! liggende SfhaÜpédöbbe^krilgt; >•
akkers, die als wiggen in het terrein lagen,
zijn water uitsluitend van regenwater dat nog
'terug ontgonnen' en omgezet in schrale
vrij voëdselarm is. Zeldzame waterplanten
zandgronden. Een andere beheersmaatreals waterlobella en wolverlel gedeien er
gel ishet: tegengaan van boomopslag. Berdaardoor goed. Dé laatste jaren is door neerken, en vooral de Amerikaanse ypgelkers
slag van zure regen én doorgaande yerlanwordéii consequent bestreden, Dit komt; <
ding hetniiiieu in de dobbe eigenlijk te :
vooral ten goedesaan het oostelijker?; • : a
voedselrijk geworden. Vijf jaar geleden is >
gelegen-nogiSteedspRentzilndè'Stuif- : :
daarom door de terreinbeheerderi tt ,Pryske::
Gea.idéi bijna geheel met pltrOs dichtge- • ••••.•.; zandgebied; :De,aldaar liggende blanksïitte
groeide dobbe van bijna alle:waterplantén;
ontdaan. Een riskant karwelomdM beschadieen:geliefde recreatie
ging'Vandè'Ortdoorlatendelaag het einde :
deze 'wittebargies' llggenïtevensfraaie :
van de döbhe had betekend. DOorzorgvul»:
veldje?.rendier-'en:békerrnossen,i8';S;: "'t !
dig werken i? déze ingreep goed afgelopen.
Om rust yoor broedende vpge|S:en>anifii
Bij dit project is de Universiteit van Nijme. bieëntegaranderen:zijn5dé tètreine|i:rqR
gen • betrokken: dié dejvérzuring, van hët ter-:. <
deiSchaopedobbevan ;I5 maart tot i: juli::
rein nauwkeurig volgt. Wet hét oog hierop) •
zijnenkeleproéfveldjesaangelegdj i 0: ; :.<
Ronddedpbbéliggéniieideveiden,zowel i
waarvahidesbesfihrijvirig verkrijgbaar is bij It
droge als natte. Opvallend is dat (Jij één van
Fryske:Gea t e Beetsterzivaag.ïNb
'•-'..•.: .:•:;: :.•::., •:..
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