
tijdschrift voor zoogdierbescherming en zoogdierkunde 

_-_llUil 



ISSN092S.1006 
Zoogdier is een populair-weten
schappelijk tijdschrift. dat vier 
keer per jaar verschijnt. Het: is 
een uitgave van de Vereniging 
voor Zoogdierkunde en Zoog
dierbescherming in de Benelux. 

Adres: 
VZZ, Oude Kraan 8, 
681 I LJ Arnhem. 
Telefoon: 026·3705318 
E-mail: 
redactie.zoogdier@vzz.nl 
Internet: www.vzz.nl 

Losse nummers 
Losse nummers. inclusief porto. 
kosten € 5,77. Bestellen via boven· 
staand adres, met vermelding 
van jaargang en nummer. 

Lidmaatschap VZZ 
LidmaatsGhap met alleen Zoog· 
dier € 15 per jaar. 
Lidmaatschap mer: tijdschriften 
Lutra en Zoogdier € 25 per jaar. 
Overmaken op postbank 203737 
Ol voor België rekening 000· 
1486269-35. onder vermelding 
van het gewenste lidmaatschap. 
Meer informatie over de VZZ 
vind u op internet: www.vzz.nl 

Opzeggen 
Uitsluitend schriftelijk, voor 
I december. aan de VZZ 
(zie bovenstaand adres) 

Sluitingsdatum 
Nummer 3: 10 juli 2002 

Hoofdredactie 
Marijke Drees 

Redactie 
Wim Bongers. Jasja Dekker. 
Maurice La Haye. Kris Joosten 
(eindredactie). Alice Pillot. Meta 
Rijks 

Vormgeving 
Walter Lentjes 

Medewerker"s 
Reinier Akkermans. Diny 
Basoski. Dirk Criel, Dick Klees, 
Rollin Verlinde 

Omslag 
Eekhoorn, foto Rollin Verlinde 

Druk 
HPC.Arnhem 

ZOOGDIER jaargang 13 (2) 

juni 2002 

Redactioneel 
In dit excro dikke nummer van Zoogdier wordt uitvoerig ingegaan op mogelijke 
oorzaken van massale sterte van do/fijnen als gevolg van visserijmethoden of von 
spontane strandingen Verder is er nieuws over eekhoorns in Het Gooi. over keutels 
van watervfeermuizen en over bunzings. De hamster. ook wel korenwol( genoemd. 
komt reeds meer don zevenduizend jaar in Nederland voor. We stel/en de 
vossenlinLworm aan u voor. In het kader van het jubileum jaar maakten we dit num
mer extra dIk.. De redactie 

Inhoud 
Scholieren tellen eekhoorns in het Gooi 3 

Tellen van eenhoorns door" scholieren met behulp van enquêtes 
huis-aan-huis in villawijken. 

Peter van der Unden 

Zijn er in Nederland verschillende boommarterpopulaties 
en wat betekent dat voor het provinciale beheer? 7 
Sim Broekhuizen en Gerard Möskens 

Het analyseren van vleermuismest 13 
Het verzamelen. bewaren en analyseren van vleermuismeoct. 
levert bruikbare gegevens op. 

Anne·Jifke Haorsma 

Dolfijnensterite in Frankrijk: massavangst en massastranding 16 
In de Golf van Biscaye vindt jaarlijks een drama plaats. 

Chris Smeenk 

Bunzingen ontleed 23 
Jasjo Dekker, MaJo Roodbergen en Raymond Kloossen 

Voorzitter bij de VZZ 26 
Kort interview met Kees de Lange en Ton Bosman 

Kris joosten 

De gewone hamster in Zuid- en Midden-Limburg 28 
Sinds wanneer komt de gewone hamster in nederland voor? 

Anneke C/oson 

De vossenlintworm in Oost-Nederland 30 
Hoe gevaarlijk is de vossenlintworm voor mens en dier? 

Morijke Drees 

Otters in Overrijssel 3 [ 
Kort verslag van een LNV bijeenkomst avel- de 
herintroductie van de otter. 

Mew Rijks 

Bevers in Flevoland 32 
Kort verslag van een bijeenkomst van de Beverwerkgroep over" 
de srtuatie van de bever in nederland en nevoland in het bijzonder: 

Jeroen Reinhold en Teun BaQrspul 

Rubrieken 
Waarnemingen 33 

Vos eet zeehond, Hoe een hermelijn een haas vangt 

Boekbesprekingen 34 
Knaagdieren van Benin. Zoogdieren het beschermen waard. 
Wonderlijke beesten, Met vryaerts en r"esoelen. Het eekhoomproject 

Hyperlink 38 
Voorlopige atlas van de Vlaamse zoogdieren. Wild cats, 
Eekhoornproject en CD-roms 

Verenigingsnieuws 
Knaagdieren op de biodiversitertsconferentie. Udmaatschap 
voor het leven. Digrtale Index Zoogdier. Databankbeheer. 
Jubileum. Vrije Vogel Club 

Agenda 

Uit het bestuur/Adressen 

40 

45 

47 



ZOOGDIER 2002 I 3 (2) 3 

S lIERE EUE 
SINHETGOOI EEKIIO 

Peter van der linden 

Iedereen kent de eekhoorn. Met zijn pluimstaart is hij niet te 
verwarren met enig ander in Nederland levend dier. De eek
hoorn is overdag actief en daardoor goed waarneembaar. Toch 
is het moeilijk te bepalen hoeveel eekhoorns in een bepaald 
gebied voorkomen. Het kost simpelweg te veel tijd en geld om 
dat te meten. Om dit probleem te ondervangen is door 
scholieren in Gooise villawijken huis-aan-huis gevraagd of er 
eekhoorns in de tuin leven. 

Onze kennis over het voorkomen van 
zoogdieren is vooral gebaseerd op toe
vallige waarnemingen. Daarom is over 
de verspreiding, populatieomvang en 
dichtheden vaak niet zoveel bekend. 
Van de verspreiding van de eekhoorn 
(Sciurus vulgaris) in Nederland weten 
we, dat hij in grote delen van ons land 
voorkomt, vooral in Drenthe, Overijs
sel, Utrecht, Gelderland, Noord-Bra
bant en Limburg. Ook in de duinen van 
Noord- en Zuid-Holland en in het Gooi 
komen eekhoorns voor. 
Van de dichtheid en de veranderJngen În 
de aantallen weten we echter maar wei
nig. Voor een effectieve bescherming is 
deze kennis juist onontbeerlijk. In de 
jaren dertig bereikte de eekhoorn in 
villawijken zeer hoge dichtheden. 
Tussen 1960 en 1970 is de stand gedeci
meerd door een virusziekte. In sommi
ge streken is de eekhoorn toen geheel 
verdwenen, terwijl in geïsoleerde bos
sen (zoals het Amsterdamse Bos) de 
eekhoorn zijn normale dichtheid 
behield. 
In 1996 en 1997 is een onderzoek uitge
voerd naar de stand van de eekhoorn 
in het Gooi. Door de initiatiefnemers 
van dit onderzoek (Peter van der Linden 
en Ton Kalwij) is in samenwerking 
met de Noord-Hollandse Zoogdier
studiegroep (NOZOS), EDI Midden
Nederland, de Milieufederatie Noord-

Scholier interviewt bewoner over de eek
hoorns in haar tuin. 
Foto: Ton Ka/wij 
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Holland en De Wijde Blik de hulp 
van scholieren ingeroepen om een 
inventarisatie van de eekhoorn uit te 
voeren. 

Onderzoeksopzet 
Eekhoorns worden vaak aangetroffen in 
villawijken. Een van de oorzaken daar
van is een boog voedselaanbod, onder 
andere doordat eekhoorns meeëten van 
voerpJankjes voor vogels. De eekhoorn 
is - met zijn pluimstaart en opvallend 
gedrag - voor iedereen goed herkenbaar. 
Als eekhoorns in een vjllatuin zitten, 
worden ze door de bewoners ook 
gezien. De verwaChting was daarom dat 
eekhoorns met behulp van een enquête 
goed geïnventariseerd zouden kunnen 
worden. 
Een enquête waaruit verspreiding en 
dichtheid van eekhoorns in villagebie
den moet blijken, vraagt om voldoende 
antwoorden uit het betreffende gebied . 
Het is bekend dat op schriftelijke enquê
tes slechts tussen de 10 en 20% van de 
mensen reageert. Telefonische enquêtes 
werken beter, maar zijn arbeidsintensief 
en daardoor vrij kostbaar. Gezocht is 

Overzicht van de villawijk tussen Laren en Blaricum 
waar de scholieren hebben geënquêteerd. De be
rekeningen op grond van de enquête duiden voor 
1996 en 1997 op 29 resp. 27 eekhoorns in deze wijk. 
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naar een werkwijze die bij een accepta
bele tijdsdruk toch voldoende antwoor
den zou opleveren. Vanwege de relatie
ve eenvoud van de enquête en het naar 
verwachti.ng hoge waarnemil'lgspercen
tage van de eekboorn leek het mogelijk 
de enquête te laten afnemen door scho
lieren uit de hoogste klassen van bet 
basisonderwijs. 

Deelname scholen 
Het idee om leerlingen van de hoogste 
groepen van het basisonderwijs i.n te 
zetten was nieuw. In het voorjaar van 
1996 was ook nog niet te voorzien of het 
onderwijs geïnteresseerd zou zjjn in 
deelname, en als dit het geval zou zijn 
of dit zou leiden tot een voldoende 
aantal jonge enquêteurs voor de gese
lecteerde villawijken gedurende de 
gewenste onderzoeksperiode. Mogelijke 
barrières zouden volgens velen het 
overladen schoolprogramma kunnen 
zijn, de afstand tot de te onderzoeken 
wijken, de veiligheid of de noodzakelij
ke begeleiding van de leerlingen. 
Besloten werd de werving te richten op 
scholen binnen een relatief veilige 
afstand van de geselecteerde wijken. 
Van de in totaal twintig benaderde scho
len in Hilversum, Bussum, Laren, 
Blaricum en Huizen besloten vijf scho
len - na een informatiebijeenkomst bij 
de onderwijsbegeleidingsdienst - tot 
deelname met in totaal 200 leerlingen. 
Leuk was dat ook een ZMLK-schoo t 
met succes heeft meegedaan aan de 
enquête. 

De eekhoorn 
Met een videoband en de lesbrief 'eek
hoorns gezien?!', samengesteld door 
Ton Kalwij van de EDI Midden
Nederland hebben de leerlingen infor
matie gekregen over de eekhoorn en 
uitleg over de enquête. AI snel bleek dat 
zowel leerlingen als leer.krachten 
enthousiast waren over deelname aan 
een écht onderzoek. Voor de enquête 
moesten de leerlingen aan de bewoners 
van de villawijken vragen óf er eek
hoorns in hun tuin aanwezig waren, hoe 
vaak ze werden gezien, in welk aantal en 
wat het moment van de laatste waarne
ming was. Ook is gevraagd of in het 
voorafgaande jaar eekhoorns Ïl'l de tuin 
waren gezien . De leerlingen moesten 
zelf invullen of er bomen in de tuin 
stonden en uiteraard het adres noteren 
waar ze aanbelden. Deze eerste enquête 
is uitgevoerd in oktober 1996. De 
enquêtes zijn huis-aan-huis afgenomen. 



Tweede ronde 
Na bet eerste jaar werd de conclusie 
getrokken dat het huis-aan-huis onder
zoek door jonge scholieren zeer bruik
bare informatie had opgeleverd,' maar 
dat een tweede ronde nodig zou zijn om 
de verzamelde gegevens te complete
ren. De werving voor de tweede ooder
zoeksronde verliep overeenkomstig de 
eerste, met dit verschil dat de bekend
heid van bet project positief werkte op 
de aanmelding. Deze keer namen er 
acht scholen aan deel. De tweede 
enquête werd afgenomen in november 
1997. 

Resultaten van de enquêtes 
In 1996 zjjn in llilversum drie wijken 
geheel (Hoogt van 't Kruis en Monni
kenberg) of gedeeltelijk (Trompeoberg) 
geënquêteerd. Ook in grote delen van 
Laren en Blaricum zijn de scholieren 
door de villawijken gegaan. In totaal zijn 
415 enquêtes ingeleverd, waarvan er 18 
(4,3%) foutief waren ingevuld. De 
belangrijkste fout was het niet of onvol
ledig invullen van straat en huisnum
mer. Slechts twee bewoners weigerden 
hun medewerking. 
In 1997 is in Hilversum de hele noord
westelijke villawijk, een zeer groot deel 
van Laren en een kleiner deel van 

Tijdens het zoeken naar voedsel worden eekhoorns 
vaak gezien door bewoners. Foto: Romn Ver/inde 

Blaricum geënquêteerd. Van de 931 
îngeleverde formulieren waren er 51 
foutief ingevuld (5,5%) . Ook in dat jaar 
ging het voornamelijk om onvolledige 
adresgegevens. Slechts één bewoner 
weigerde medewerking. 
Voor beide jaren geldt dat de dekking in 
Blaricum vrij laag was, maar door de 
spreiding over de hele wijk ontstaat toch 
een redelijk beeld van de eekhoorns in 
Blaricum. 

Uitwerking van de resultaten 
Dichtbij het nest wordt de eekhoorn het 
meest frequent gezien. Dit is ook zo aan 
het eind van het jaar als de eekhoorn 
minder actief wordt. Aan de hand van 
de antwoorden op de vragen hoe vaak 
en wanneer voor het laatst een eek
hoorn is gezien, kan afgeleid worden 
waar de nesten zich in een gebied bevin
den. Daaruit kan ook weer afgeleid wor
den hoeveel eekhoorns er totaal in het 
gebied zijn . Ter illustratie geven wij hier 
de uitwerking van de resultaten voor 
Laren en Blaricum. 
Zowel in 1996 als in 1997 is verspreid 
over de gehele villawijk tussen Laren en 
Blaricum geënquêteerd. De wijk ligt in 
een boog om het oude dorp van Laren. 
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De Al vonnt een harde grens aan de 
westzijde van de villawijk. De tuinen 
zijn groot tot zeer groot en enkele 
woningen hebben bet karakter van een 
landgoed. In de richting van het oude 
dorp en nabij de Laarder Eng zijn de tui
nen kleiner. Hier staan ook minder 
bomen (figuur L) 
Vanaf het oude dorp van Laren loopt 
een drukke weg door de wijk in de rich
ting van het Streekziekenhuis Gooi 
Noord. De berekeningen op grond van 
de enquête duiden voor 1996 en 1997 op 
29 resp. 27 eekhoorns. De oppervlakte 
van de totale wijk is 250 ha, zodat de 
dichtheid op 0.12 resp. 0,11 dieren/ha 
uitkomt. 

Controle 
In het begin van 1996 is op traditionele 
wijze bet aantal eekhoorns in een deel 
van bet onderzoeksgebied geschat. De 
resultaten van deze telling zijn gebruikt 
om te kijken of de resultaten van de 
enquête een reëel beeld geven van de 
dichtheid van eekhoorns. 
Op zaterdag 17 februari 1996 is door 
enkele vrijwilligers (van NOZOS) in het 
meest lommerrijke deel van de villawijk 
van Laren in bijna alle tuinen gezocht 
naar winternesten. In 46 ha van de 
wijk zijn zo 10 wintemesten gevonden. 
Uitgaande van het uit de literatuur 
bekende nestgebruik van eekhoorns 
kunnen er in dit dee1 van de wijk drie of 
vier dieren zitten, een dichtheid van 
0,08 dieren per ba (0,22 nesten/ha). Uit 
dit deel van de wijk zijn bij de enquête 
ook de meeste dagelijkse waarnemingen 
van de eekhoorn gekomen. In een flin
ke strook van de villawijk ontbraken 
echter voldoende grote bomen om het 
tot een echt geschikt biotoop te maken. 
De gevonden dichtheden in de villawijk 
van Laren/Blaricum via de enquête zijn 
iets hoger dan de dicbtheid die met het 
tellen van winternesten is bepaald . De 
afwijking wordt mogelijk veroorzaakt 
doordat enkele grote tuinen niet op win
ternes ten gecontroleerd konden worden 
omdat de bewoners niet thuis waren. 

Nabespreking 
Het eekhoornonderzoek is door de 
scholen zeer positief gewaardeerd. De 
verwachte barrières bleken door goede 
informatie, voorbereiding en begelei
ding veel minder hoog dan aanvankelijk 
werd gevreesd. De leraren merkten op, 
dat naast leerdoelen op het gebied 
van natuuronderwijs (kennis over de 
eekhoorn en zijn leefomgeving) ook 
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herkenbaar werd gewerkt aan doelen op 
het gebied van aardrijkskunde (plaatsbe
paling met een stratenplan), mondelin
ge taalvaardigheid (gesprek voeren), 
sociale vaardigheden (samenwerken) en 
sociale weerbaarheid (reageren op min
der vriendelijke bewoners). Het laatste 
kwam gelukkig slechts sporadisch voor. 
Uit didactisch oogpunt lS bet wel wense
lijk dat de leerli11gen zo snel mogelijk na 
uitvoering van het onderzoek het (voor
lopige) resultaat van bun werk in eni
gerlei vorm presenteren. Helaas is het 
uitwerken van de waarnemingen van 
het eekhoornonderzoek een tijdrovende 
klus gebleken. 
De conclusie is dat dit onderzoek in vil
lawijken goed uitvoerbaar was met het 
inzetten van sCbolieren (vrijwilligers) en 
dat het een betrouwbaar beeld geeft van 
aantallen en dichtheid van eekhoorns in 
die gebieden. Ook andere goed herken
bare planten en dieren zouden op een 
vergelijkbare manier onderzocht kun
nen worden. Dit blijkt onder andere ook 
uit landelijke inventarisaties die door de 
KNNV gehouden zijn of worden naar 
vliegenzwammen, lieveheersbeestjes en 
mussen. Ook de Vereniging Leefmilieu 
heeft onlangs een door vrijwilligers uit
gevoerde inventarisatie in bet Gooi ach
ter de rug, namelijk naar rode bosmie
ren. Bij deze onderzoeken zijn met de 
hulp van vrijwilligers grote hoeveel
heden betrouwbare waarnemingen ge
daan. Onderzoeken die anders door 
geld- of tijdgebrek niet zouden zijn uit
gevoerd. 

Voor een nadere beschrijving van de 
resultaten en uitwerking van het onder
zoek wordt verwezen naar bet onder~ 
zoeksrapport (Kalwij & Van der Un
den). Hierin is de gebruikte vragenlijst 
opgenomen, alsmede de resultaten in 
alle onderzochte wijken. Verder wordt 
nader ingegaan op de methode die 
gevolgd is bij de uitwerking van de gege
vens. Bij het rapport hoort ook een 
exemplaar van de lesbrief 'eekhoorns 
gezien?!' en een groot aantal kaartjes en 
grafieken. Het rapport is voor € 6.00 
te bestellen via giro 470421 t.n.v. St 
Milieutijdschrift te Hilversum (o.v.v. 
eekhoornrapport) . --rf 

Peter van der Linden, 
Spechtstratll 59. 
1223 NX Hilversum 
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E IN NEDE 
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P VINC E BE R? 
Sim Broekhuizen en Gerard j.O.M. Müskens 

De boommarter (Martes martes) is één van onze meer zeldza
me zoogdiersoorten en van de inheemse roofdiersoorten zeker 
de zeldzaamste. Boommarters zijn voornamelijk actief in de 
schemering en nacht; overdag rusten ze in holten onder de 
grond, in boomholten of in de kronen van bomen, vaak op een 
oud vogelnest. Alleen wanneer vrouwtjes jongen hebben die ze 
van prooi moeten voorzien, gaan ze er ook overdag op uit. Ze 
zijn dan erg alert en dat alles maakt dat volwassen boommar
ters maar weinig worden gezien. De jongen zijn de eerste 
maanden argelozer en hangen, als de moeder op stap is, vaak 
voor een deel uit het nest. Toch blijft het vinden van een boom
martemest veelal een toevalstreffer. De vraag waar boommar
ters wel en niet voorkomen, kan alleen maar op basis van 
samenvoeging van gegevens van een reeks van jaren - en dan 
nog met een slag om de arm - worden beantwoord. De vraag 
naar het aantal aanwezige dieren kan alleen maar via extrapo
latie van home range-gegevens beantwoord worden. 

Boommarter versus steenmarter 
Een bijkomend probleem bij de jnventa
risatie van het boommarterbestand is 
dat de gelijkenis met onze andere 
inheemse martersoort, de steenmarter 
(Martes [oina), verraderlijk groot ls. 
Weliswaar gaat het in de populaire lite
ratuur meestal genoemde onderscheid 
van een afgeronde, geel-oranje keelvlek 
bij de boommarter en een gevorkte 
witte bef bij de steenmarter heel vaak 
op, maar er zijn zoveel uitzonderingen 
op dit kenmerk, dat verwarring regel ma-

Inventariseren van boommarters is moei
lijk. Ze zijn vaak kort zichtbaar. Is het een 
boommarter of een steenmarter? 
Foto: Sim Broekhuizen, A/terra 
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Figuur 1. Vondsten van reproductieve 
(gevulde symbolen) en niet-reproductieve 
(open symbolen) boommarters uit de 
periode 1989-1999. Vierkantjes: vrouwtjes; 
rondjes: mannetjes. Gearceerd: gebieden 
met regelmatige voortplanting. Naar 
Broekhuizen & Müskens, 2000. 

Figuur 3. Boommartermeldingen uit Zuid
Nederland en Vlaanderen uit de periode 
1989-2000. Vierkantje: bevestigde voort
planting; gevulde rondjes: gecontroleerde 
vondsten; open rondjes: niet-gecontroleer
de vondst; driehoekjes: veldobservaties; 
gearceerd: gebieden met regelmatige 
voortplanting. Naar Van Den Berge, 
Broekhuizen & Müskens, 2000. 
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Figuur 2. Vindplaatsen van de boommarter 
uit de periode 1989-1999. Vierkantje: zekere 
waarneming; gevuld rondje: waarschijn
lijke waarneming; open rondje: mogelijke 
waarneming; stip: aanwiizing . Uit Müs
kans, Broekhuizen & Wijsman, 2000. 

Figuur 4. Verdeling van de boommarter
meldingen uit vijf perioden over verschil
lende delen van Nederland. N: Noord
Nederland; 0: Oost-Nederland; V: Veluwe; 
H: Utrechtse Heuvelrug, Z: Zuid-Nederland. 
Naar MGskens, Broekhuizen & Wijsman, 
2000. 
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tig optreedt. Wat baast nog verraderlij
ker is, is dat beide soorten soms op 
plaatsen leven waar men eigenlijk de 
andere soort zou verwachten. 
Boommarters kunnen incidenteel domi
cilie kiezen in bewoonde huizen, terwijl 
steenmarters soms bun verblijfplaats in 
een boomholte kiezen. Dit alles leidt 
ertoe dat wij bij het vaststellen van het 
verspreidingsgebied zeer terughoudend 
zijn bij het opnemen van meest kort
stondige zichtwaarnemingen. Gezien de 
schuwheid van de boommarter blijven 
dan vooral de vondsten van verkeers
slachtoffers over, als postuum bewijs 
voor hun voorkomen ter plaatse. 

Onderzoek boommarters 
Door het verzamelen van doodgereden 
boommarters hebben we in de afgelo
pen vijftien jaar getracht een beeld te 
krijgen van de gebieden waar deze nog 
voorkomt. Nu hebben boommarters 
een territoriaal sociaal systeem. Zodra 
de jongen geslachtsrijp zijn en zlcb sek
sueel actief gaan gedragen, moeten àf 
de ouderdieren àf de jongen het veld 
ruimen om elders een vrij leefgebied te 
vinden. In de praktijk zijn het vooral de 
jonge dieren die naar een ander leefge
bied moeten omzien. De gevonden ver
keersslachtoffers omvatten dan ook 
voor een deel de weggetrokken en vaak 
nog zwervende dieren die niet indicatief 
zijn voor bet feitelijke verspreidingsge
bied. Voor zover het echter een meerja
rig, seksueel actief dier betreft en zeker 
als het om een drachtig of zogend wijfje 
gaat of om een joog dier dat nog van de 
moederzorg afl1aokelijk is, dan kan men 
gevoèglijk aannemen dat het slachtoffer 
afkomstig is uit het werkelijke voort
plantingsgebied van de boommarter. 
De vondsten van verkeersslachtoffers 
konden worden aangevuld met de von d
sten van nesten van boommarters met 
jongen, die de afgelopen tien jaar vooral 
zijn bijeengebracht door leden van de 
Boommarter Werkgroep van de VZZ. 

Verspreiding van de boommarter in 
Nederland 
Als al deze gegevens samengebracht 
worden, dan ontstaat voor de periode 
1989-1999 het volgende kaartbeeld van 
vondsten van reproductieve en niet
reproductieve dieren (figuur 1), met 
daarin gearceerd aangegeven de gebie
den met regelmatige voortplanting. Als 
daaraan nog de mogelijke en waarschijn
lijke boommarterwaarnemingen worden 
toegevoegd, dan ontstaat het kaartbeeld 

De vondsten van nesten van boommarters vormen 
in het onderzoek een aanvulling op de vondsten van 
verkeersslachtoffers. Foto: Rol/in Ver/inde 

van het incidenteel en structureel voor
komen van de boommarter in Neder
land dat is weergegeven in figuur 2. De 
aanvullingen betreffen vooral het 
Kennemerland en de Gelderse Vallei, 
gebieden waar de laatste decennia geen 
steenmarters zijn gesignaleerd en waar 
de kans op verwarring met deze laatste 
soort klein kan worden geacht. 
De meldingen uit Ketmemerlaod stellen 
ons nog steeds voor een diJemma: ze 
zijn te talrijk om te negeren, maar een 
concrete aanwijz,ing voor voortplanting 
van boommarters in dit gebied ont
breekt tot nu toe. De herkomst van de 
dieren is onduidelijk. Er lijkt sprake te 
zijn van een kleine~ op zichzelf staande 
populatie. 
Een ander nog niet goed begrepen feno
meen vormen de boommarters die in de 
laagveengebieden van de Oude Venen 
bij Eernewoude in Friesland en de 
Wieden in de Kop van Overijssel leven . 
Geografis,ch gezien lijken deze dieren te 
behoren tot de populatie van de Fries
Drentse Wouden, maar wellicht hebben 
we hier ook te maken met een speciaal 
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soort ecotype dat al langer op zich zelf 
staat en speciaal aangepast is aan het 
leven in broekbossen in bet waterrijke 
gebied . We weten er nog Diets van. 

Boommarter-kemgebieden 
Uit de figuren 1 en 2 komt naar voren 
dat we in Nederland nog maar drie 
gebieden hebben waar de boommarter 
zich regelmatig voortplant: de Fries
Drentse Wouden, de Veluwe en de 
Utrechtse Heuvelrug. De waarnemingen 
en vondsten in de Gelderse Vallei geven 
aan dat er waarschijnlijk nog enige 
samenhang is tussen de populatie van 
de Veluwe en die van de Utrechtse 
Heuvelrug. In hoeverre er nog samen
hang is met de populatie in de Drents
Friese Wouden is een kwestie die nader 
onderzocht dient te worden. De vond
sten in het gebied tussen deze bossen 
en de Veluwe betreffen, voor zover 
onderzocht, alleen jonge, seksueel nog 
niet actieve mannetjes. Dat geldt, op 
een enkele uitzondering na, ook voor 
de dieren die aan de oostkant van het 
IJsseldal en in het gebied tussen Neder
rijn en Lek en Waal en Merwede zijn 
gevonden. Vooral deze laatste vondsten 
geven aan dat bet voor boommarters 
mogelijk is rivieren ter breedte van de 
Nederrijn - en dus ook de IJssel en de 
Maas - over te steken, al dan niet 
gebruik makend van bruggen. De ge
vonden verkeersslachtoffers zijn allen 
dieren die het contact tussen met name 
de Veluwe en andere gebieden nÎet heb
ben gerealiseerd . In hoeverre er wel die
ren zijn die de nu bekende voortplan
tingspopulaties hebben verbonden, is 
een vraag waarop met gebruikmaking 
van de moderne molecuLair-genetische 
onderzoekstechnieken wellicht het ant
woord is te geven. 

Boommarters in Zuid-Nederland 
Aparte aandacht verdienen de meldin
gen uit Noord-Brabant en Limburg. Het 
is niet waarschijnlijk dat het hier dieren 
betreft die van de Veluwe of de 
Utrechtse Heuvelrug afkomstig zijn. 
Het Zuidlimburgse dier kan in principe 
hebben afgestamd van de populatie in 
de Ardennen. Voor de andere vondsten 
is dat minder waarschijnlijk: deze die
ren behoorden wellicht tot een aparte 
ZuidnederlandsfVlaamse populatie waar-

Boommarters die proberen andere popula
ties te bereiken, worden vaak doodgere
den. Zijn er boommarters die het wel lukt? 
Foto: Rol/in Vertinde 

van we weinig weten, maar die waar
schijnlijk al sterk verbrokkeld is (figuur 
3) . De terugloop van deze poputatie op 
Nederlands gebied wordt ge'Ulustreerd 
in figuur 4, waarin de relatieve bijdragen 
van de boommarterrneldingen uit ver
schillende gebieden in verschillende 
tijdsperioden zijn weergegeven . On
danks de verschiUende beoordelingscri
teria en fluctuerende belangstelling 
voor de soort in de diverse gebieden, 
geeft deze figuur waarschijnJijk wel goed 
aan hoe de ontwikkeling van de boom
marterstanden in andere delen van 
Nederland zich verhoudt tot de Veluwe. 
Het zijn vooral de populaties in oostelijk 
Nederland (Twente en de Achterhoek) 
en Zuid-Nederland die nu met acuut 
uitsterven worden bedreigd. 
Of er vroeger wel uitwisseling is geweest 
tussen de Zuid-NederlandsfVlaamse po
pulatie en die van de Veluwe en de 
Ardennen, of in ieder geval aanvoer 
vanuit deze populaties, zou ook uit 
moleculair-genetisch onderzoek kunnen 
blijken. Een probleem is echter dat er in 
Zuid-Nederland en Vlaanderen nog 
maar zo weinig dieren worden gevonden 
en er dus ook maar van zo weinig dieren 
genetisch materiaal kan worden verza
meld, dat we voor het beantwoorden 
van deze vraag wellicht al te laat zijn. 

Van verspreiding tot beheer 
Als we nu de stap maken van versprei
ding naar beheer, dan zien we dat we in 
de verschillende provincies met ver
schillende situaties en noodzakelijkhe
den van doen hebben. In hoeverre er 
sprake is van een of meer aparte laag
veenpopulaties en jn hoeverre die een 
aangepast beheer behoeven, is niet 
bekend: over de ecologie van deze die
ren ontbreekt ons nog elke informatie. 
Hetzelfde geldt overigens voor de mo
gelijke duinpopulatie in Kennemerland . 
In Oost-Nederland lijkt het uur U al 
bijna te hebben geslagen. Een recente 
vangst van een boommarter nabij het 
Wooldsche Veen ten zuiden van Win
terswijk - het dier werd weer losgelaten 
- geeft weer enige hoop . Uitbreiding 
van het bosareaal en versteviging van de 
samenhang tussen de bosgebieden in 
het oosten en het aangrenzende Duitse 
gebied is een vrij acute noodzaak wil de 
boommarter er nog kunnen overleven 
of zich eventueel kunnen hervestigen. 
In Zuid-Nederland, waar we overigens 
maar bitter weinig van weten, dient het 
beheer gericht te zijn op zowel kwalita
tieve als kwantitatieve verbeteringen 

I1 
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van de bosgebieden en hun onderlinge 
verbindingen, vooral ook in samenhang 
met de bossen in de Belgische provinM 
cies Limburg en Antwerpen. 

De Drents-Friese Wouden 
In de DrentsMFriese Wouden hebben we 
te maken met een kleine, maar nog proM 
ductieve populatie met waarschijnlijk 
nog weinig uitstraling naar bosgebieden 
in de omgeving. Hier dient het beheer 
vooral gericht te zijn op vergroting van 
het kerngebied, uitbreiding en kwalitaM 
tieve verbetering van de omliggende 
bosgebieden (inclusief het Kuinderbos 
in de Noordoostpolder) en vooral op de 
samenhang tussen de diverse bosgebieM 
den waar nu nog voortplanting plaatsM 
vindt en met de omliggende bosgebieM 
den, opdat zich hier een ook op de lange 
duur levenskrachtige metapopulatie kan 
ontwikkelen. 

De Utrechtse Heuvelrug 
Op de Utrechtse Heuvelrug leeft een 
populatie van ongeveer dezelfde OffiM 
vang als in de DrentsM Friese Wouden. 
Ook deze moet het in eerste instantie 
hebben van een verbeterde samenhang 
tussen de verschillende delen. Het 
gebied raakt steeds meer versnipperd 
door de zich uitbreidende bebouwing 
en de verkeersinfrastructuur. Voor de 
nabije toekomst staat de verbreding van 
de A12 en de spoorlijn Utrecht~Amhem 
op stapel. Hier zal met kracht moeten 
worden gestreefd naar meerdere en 
robuuste oversteekplaatsen. Dat de pop
ulatie in het noordwestelijke deel van de 
Heuvelrug nu al zwak is, moge blijken 
uit het feü dat bosgebieden na het 
sneuvelen van de territoriumhouder 
soms pas na verloop van jaren weer 
herbevolkt raken. Aanvulling vanuit de 
Veluwe lijkt voor de Utrechtse populatie 
van levensbelang en het beheer dient 
zich vooral ook te richten op het veilig
stellen en versterken van de landschap
pelijke verbindingen met de Veluwe. 

De Veluwe 
De Veluwe herbergt als geheel nog een 
levenskrachtige boommarterpopulatie. 
Toch zijn er enige aspecten die zorgen 
baren. Nog zwermen soms dieren uit 
naar omliggende gebieden, maar de 
sterfte lijkt er toch zorgelijk hoog. In 
buitenlandse literatuur wordt aangege
ven dat in het veld boommarters vaak 
pas aan het einde van hun tweede of 
aanvang derde levensjaar seksueel actief 
worden, tenzij ze al in hun tweede 
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levensjaar over een eigen territorium 
beschikken. Op de Veluwe zijn bijna alle 
boommarters al met hun tweede jaar 
seksueel actief, wat zou inhouden dat ze 
dan voor het grootste deel al een eigen 
territorium hebben. Dit kan wijzen op 
een hoge turn over in de populatie: jaar
lijks zouden bijna net zoveel territoria 
vrijvallen als er jonge dieren volwassen 
worden. De oorzaak van de vermoede
lijk hoge turn over is niet zeker. De 
gedachten gaan evenwel in de eerste 
plaats naar sterfte door het verkeer. De 
intensivering daarvan kan, zonder ade
quate maatregelen, de functie van het 
gebied als 'bron' voor omliggende ge
bieden, op korte termijn teniet doen en 
het gebied tot een 'put' doen worden; 
een 'put' die dan niet meer vanuit een 
andere bron gevuld kan worden. 

Vervolgondenoek 
Hoe de verkeerssterfte kan worden ver
minderd js een probleem waar we nog 
geeo goede oplossing voor hebben, 
want we weten nog onvoldoende over 
de gedragingen en verplaatsingen van 
de dieren in het veld. Daarvoor is het 
intensief volgen van gezenderde dieren 
waarschijnlijk één van de weinige moge
lijkheden. Men kan ook min of meer op 
de gok maatregelen treffeo, zoals het 
bruikbaar maken van verkeersportalen 
om wegen over te steken, het aanleggen 
van fauna-tunnels of het plaatsen van 
rasters, maar het is dan wel zaak het 
effect te monitoren. De Veluwe is waar
schijnlijk nog het enige gebied in 
Nederland waar de aanwas voldoende is 
om zulk onderzoek uit te voeren, ook in 
het belang van de andere gebieden. 
Maar de tijd dringt weL -if 
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Anne-Jifke Haarsma 

Vleermuismest, van die mooie niet-stinkende hagelslagjes. Je 
vindt ze onder koloruebomen, op kerkzolders, op ramen en 
kozijnen en op alle andere plekken waar vleermuizen rondvlie
gen. Deze mest is in feite een zeer interessante bron van infor
matie, als je maar weet hoe je tot de kern van de zaak moet 
doordringen. Of beter gezegd; hoe je mest moet weken, prak
ken, stampen en analyseren! 
Tijdens het bestuderen van de watervleermuizen (Myotis dau
bentonii) in de Amsterdamse Waterleidingduinen heb ik hier 
veel ervaring mee opgedaan. Hier volgt een praktijkgerichte 
handleiding voor het verzamelen en analyseren van vleermuis
poep. 

Insectendeel tj es 
Het skelet van een insect bestaat vooral 
uit chitine. Dit kan een vleermuis, in 
tegenstelling tot de inhoud ervan, niet 
verteren en hij poept het dus weer uit. 
Helaas slikt een vleermuis zijn prooi niet 
in één keer door, maar bijt hem in stuk
jes. Het chitineskelet wordt dus afhanke
lijk van de afmetingen en het type gebit 
van een vleermuis in grote of kleine 
stukjes gemalen. Deze zijn met enige 

Het analyseren van vleermuismest met 
behulp van microscopen levert veel interes
sante gegevens op. Foto: A.J. Haarsma 

ervaring tot op het geslacht of tot op de 
familie te determineren. En met nog 
meer ervaring en heel veel gedUld zelfs 
tot op de soort! Uiteindelijk kun je zo 
inzicht krijgen in de voedselkeuze en/of 
-samenstelling van de vleenuuizen. 

Verzamelen 
Vleennuismest kan het beste verLameld 
worden ouder of in de buurt van een 
(bewoonde) vleeIIDuisverblijfplaats. Kerk
zolders en koloniebomen zijn de meest 
voor de band liggende verzamelplaatsen, 
daar zitten veel vleermuizen bij elkaar. 



Dit 'poep-beestje' is een vliegenlarve die uit de mest 
moet worden verwijderd als de mest wordt bewaard 
voor analyse. Foto: A.J. Haarsma 

Op een kerkzolder kan mest het meest 
efficiënt verzameld worden door een 
plastic zeil onder de favoriete hangplek 
van een vleermuiskolonie neer te leg
gen. De mest die op dit zeil terecht
komt, fLlngeert als een redelijke steek
proef voor de mest op de rest van de 
zolder. Bovendien is de mest gegaran
deerd vers! De inhoud hoeft slechts een 
paar keer per jaar geleegd worden, 
afhankelijk van de hoeveelheid benodig
de keutels. Het blijft echter moeilijk om 
op deze manier iets te kunnen zeggen 
over voedselaanbod en voedselkeuze. 
Het verzamelen van vleermuismest on
der een kolonieboom gebeurt door het 
ophangen van een laken. Dat wordt zo 
dicht mogelijk onder de uitvliegopening 
geplaatst (circa 4 meter eronder), in 
ieder geval net onder de vliegroute van 
de dieren. Het laken wordt met het ene 
eind als een soort hangmat aan de kolo
oieboom gespannen, met het andere 
uiteinde aan een in de buurt staande 
boom. In verband met diefstal en ver
nieling van het laken (is tijdens mijn 
onderzoek maar liefst drie maal 
gebeurd!) is het verstandig het pas een 
uur voor het uitvliegen van de dieren op 
te hangen. De volgende ochtend, na het 
invliegen, kunnen de keutels één voor 
één verwijderd worden . Het laken wordt 
dan weer opgeruimd. Gemiddeld geno
men zijn kraamkolonies de rijkste bron 
van keutels (gemiddeld 40 keutels per 
nacht). Hierbij zijn lager gelegen boom
holtes en hun bewoners betere mestle
veranciers dan de hogere. Dit komt door 
het zogenaamde 'strooietfect'; hoe 
hoger dieren zwermen, hoe meer obsta
kels, b.ijvoorbeeld takken, een v1.eer
muispoepje op weg naar beneden moet 
passeren, met een grotere kans dat het 
poepje het laken mist. 
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Bewaren 
De verzamelde keutels dienen, alvorens 
in een buisje te worden gestopt, te wor
den gedroogd. Dit om mooie afzonder
lijke keutels te verkrijgen, die een paar 
maanden later goed geconserveerd, 
bijvoorbeeld tijdens een regenachtige 
dag, kunnen worden geanalyseerd. Ook 
moeten ze worden gecontroleerd op de 
aanwezigheid van 'poep-beestjes' (zie 
foto). Dit zijn vliegenlarven die zich 
camoufleren met stukjes uitgepoepte 
chitineschild . Vermoedelijk eten deze 
dieren vl.eermuismest en kunnen dus 
maar beter uit de collectie verwijderd 
worden. Het spreekt voor zich dat de 
keutels per verzameldatum in een apart 
buisje bewaard moeten worden. Die 
buisjes moeten geëtiketteerd worden. 
Als in de toekomst pcb's of andere stof
fen in de keutels geanalyseerd worden, 
kunnen die het beste in een glazen buis
je bewaard worden. Om eventuele in
sectenvraat en dergelijke tegen te gaan, 
kan de gedroogde mest het beste in de 
vriezer worden bewaard. 

Voorbereiding 
De gedroogde mest moet eerst weer 'tot 
leven' worden gebracht. Eén enkele 
keutel kan het beste een dag in een 
mengsel van glycerine en alcohol te 
weken worden gelegd. De keutel zwelt 
vanzelf iets op en kan de volgende dag 
voorzichtig geprakt worden. De chitine
deeltjes komen dan los in bet glycerine
alcoholmengsel te drijven. Deze behan
deling kan een aantal malen herhaald 
worden totdat alle deeltjes volkomen 
vrij en blij rondzwemmen. Het mengsel 
is dan klaar voor analyse. 

Alle begin is moeilijk 
Nadat een binoculair met een goede 
belichting, het liefst van onderen en 
opzij, is opgesteld, kan het echte werk 
beginnen. Vooral de eerste keer lijkt 
vleermuispoep uit een wirwar van stuk
jes poot, antennes en vleugels te be
staan. Het ene pootje heeft wat meer 
haar dan het andere, de adermg van de 
vleugelfragmenten is ook steeds iets 
anders, maar daar houdt bet dan we.1 
mee op. Toch zijn dat juist de kenmer
ken waar de insektenfragmenten op 
gedetermineerd kunnen worden. Helaas 
is geen goed 'det~rminatieboek' voor
handen, met uitzondering van het vrij 
summiere boekje 'The analysis of bat 
droppings" (Mc Aney et al, 1991). Om 
tocb chitine-resten in vleermtiispoep 
op naam te kunnen brengen, kan een 
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eigen referentiecollectie worden aange
legd van insekten die in het veld verza
meld zijn. Het nuttigst zjjn aUer:lei soor
ten muggen, vliegen en klein grut. Om 
de insekten wat natuurgetrouwer te 
bekijken, kunnen ze het beste handma
tig tot kleine stulçjes worden gemalen. 
En zie, de pootjes van muggen zijn 
totaal anders dan die van een vlieg of 
spin (zie foto). Niet alleen de structuur) 
maar ook de doorsch.ijnendheid, de 
beharing, kleur, vorm, etcetera. 

Hoeveel keutels? 
Het aantal benodigde keutels is afhan
kelijk van de onderzoeksdoelstelling, 
van de onderzochte vleermuissoort en 
van het gebied . Over het algemeen moet 
het aantal keutels zo groot zijn dat in de 
gevonden insektensoorten of soortgroe
pen geen variatie meer aanwezig is. Als 
het aantal in de mest gevonden soorten 
cumulatief wordt uitgezet tegen het aan
tal onderzochte keutels, krijg je vanzelf 
een afVlakking van de curve. Bij het aan
tal keutels , waarbij het aantal soorten 
niet meer sterk toeneemt en de curve 
dus afzwakt, ligt het minimale aantal dat 
onderzocht moet worden. 

Nadelen 
Vleermuismestanalyse is een indirecte 
methode om een beeld te krijgen van 
het dieet van een vleermuis. Je bekijkt 
immers alleen de chitinerestanten io het 
voedsel. Dit 'indirecte' brengt allerlei 
nadelen met zich mee. Zo kan de 
hoeveelheid van een bepaalde prooi in 
vleermuismest worden overschat of 
onderschat, al naar gelang een prooi 
goed, dan wel slecht verteerbaar is of 
alle of maar een paar onderdelen van 
een prooi gegeten worden (denk aan 
vlindervleugels en dekschilden, die juist 
niet worden gegeten). Het omrekenen 
van de vondsten uit de mest naar abso
luut gewicht, volume of percentage in 

Deze spinnenpoot is tijdens de analyse 
gevonden in de vleermuismest. 
Foto: AJ. Haarsma 

het dieet is dus niet mogelijk. Ook de 
menselijke waarnemer speelt een rol: zo 
zijn lang nÎet alle prooien even goed 
herkenbaar en zichtbaar in de vleer
muismest. Andere nadelen van mest
analyse zijn onder andere de onder
schatting van zachte prooien die nage
noeg helemaal verteren, en de gecom
pliceerde rol die voedingswaarde van 
een prooi speelt bij de prooikeuze. 

Tot slot 
Net als Kunz en Whitaker (1983) en 
Rabonowitz en Tuttle (1982) denk ik dat 
mest analyse een betrouwbare techniek 
is voor het onderzoek naar het dieet van 
vleermuizen. Andere methoden, zoals 
het vangen van insekten op de plek waar 
vleermuizen jagen, stuiten op andere 
maar even grote bezwaren als het analy
seren van vleermuismest. Wél kan deze 
methode aanvullende informatie opJe~ 
veren over de beschikbaarheid van 
voedsel en gecombineerd met de 
mestanalyse een indicatie geven van de 
voedselkeuze van de betreffende soort. 
Kortom, mestanalyse levert heel veel 
gegevens op over het dieet van vleer
muizen die we anders nooit zouden 
kunnen verkrijgen. Het is dan ook uiter
mate zonde dat zo weinig mensen vleer
muismest analysen. Daarom, stap in de 
wereld van de vleermuispoep en week, 
prak, stamp en analyseer! --r( 
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Chris Smeenk 

Eind januari was het weer raak: bijna 300 dode dolfijnen, voor
namelijk gewone dolfijnen Delphinus delphis, spoelden aan op 
de Franse kust van de Golf van Biscaye: een triest, bijna jaar
lijks terugkerend verschijnsel. In februari strandde er boven
dien een groep gewone dolfijnen aan de noordkust van 
Bretagne. De twee gebeurtenissen zijn in enkele persberichten 
en "websites" door elkaar gehaald, maar het gaat om geheel 
verschillende zaken, die niets met elkaar te maken hebben. 
Hieronder een overzicht van de gebeurtenissen in Frankrijk, 
gevolgd door een korte bespreking van het bijvangstprobleem 
in de Noordzee. 

Golf van Biscaye: een visserijdrama 
Sinds 1988 wordt Frankrijk bijna elk jaar 
opgeschrikt door grote aantallen dode 
dolfijnen aan de stranden van de Golf 
van Biscaye. Het patroon is steeds het
zelfde: in de periode januari-maart 
spoelen er, binnen een tijdsbestek van 
enkele dagen of weken, tientallen tot 
honderden dolfijnen aan, over een kust
lengte van enkele tientallen kilometers. 
Natuurlijk vindt men het hele jaar door 
dolfijnen op het strand: aan de 
Atlantische kust van Frankrijk gemid
deld zo'n 200 per jaar, van verschillende 
soorten. Het Centre de Recherche SUf 

les Mammifères Marins (CRM M) in La 

Rochelle spreekt van een "piekstran
ding" , als het gaat om meer dan 30 die
ren in tien dagen tijd . Van Canneyt et al. 
(2002) geven een overzicht van deze 
gebeurtenissen, zie de tabel. 

Deze piekstrandingen zijn van een 
andere samenstelling dan de "normale" 
strandingen, zoals die door het jaar 
heen worden geregistreerd (Van Can
neyt et aL, 2002). Ze zijn geconcentreerd 
in de zuidelijke helft van de Golf van 
Biscaye (ruim 64% tegen 24-35% nor
maal); veel dieren vertonen duidelijke 
tekenen van bijvangst in de visserij 
(ca. 45% tegen 22-37% normaal); het 
zijn bijna allemaal gewone dolfijnen 
Delphinus delphis (ca. 96% tegen 72-
83% normaal); en een groot deel bestaat 
uit mannetjes (m/v = 2)11,5 tegen ca. 
1/1 normaal) waaronder opvallend veel 
grote, volwassen exemplaren. Bewijzen 
van bijvangsten zijn: indrukken van net
ten, ernstige beschadigingen zoals 
gebrokel1 kaken, diepe sneden en afge-

Gewone dolfijn, Straat van Gibraltar, 
april 1999. FOto: Graeme Creswell. 
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Piekstrandingen van dolfijnen f> 30 dieren in een periode van 10 dagen) in de 
Golfvan Biscaye.; volgens Van Canneyt et al. (2002) en recente gegevens van hel 
Centre de Recherche sm les Mammjfères Marins (CRMM) te La Rochelle. 

Jaar Periode Aantal dagen Aantal gevonden dieren 

1988 februari-maart 

1989 februari-maart 

1990 januari-februari 

1991 januari-maart 

1992 februari 

1996 januari 

1997 februari-maarL 

1999 februari-maarl 

2000 februari-maart 

2002 januari 

sneden vinnen, en vaak een opengesne
den buik. Van deze dieren is het zonne
klaar dat ze in netten zijn verdronken en 
bij het binnenhalen zijn gemangeld, los
gesneden en overboord gezet. Vissers 
snijden de buik vaak open om de kada
vers snel te laten zinken; kennelijk helpt 
dat niet altijd. Maar ook van de dieren 
zonder deze verminkingen staat het vrij
wel vast dat ze zijn verdronken, al is dat 
lastig te bewijzen . Behalve tijdens de 
eerste dagen, zijn de dieren bepaald niet 
meer vers als ze aanspoelen; ze hebben 
dus langere tijd in het water gedreven. 
De doodsoorzaak is dan moeilijk of niet 
vast te stellen, als men al tijd en mensen 
genoeg zou hebben om op al die dolfij
nen sectie te verrichten; en dat is niet 
het geval . 

De aantallen dolfijnen die op de kust 
terechtkomen, zijn afhankelijk van -
uiteraard - de aantallen omgekomen 
dieren, de afstand tot de kust waarop 
de bijvangsten plaatsvinden en van de 
heersende windrichting en windkracbt 
tijdens de vangsten. Het feit dat de eer
ste aangespoelde dieren vaak nog vers 
zijn, kan erop wijzen da t er een groot 
aantal slachtoffers tegelijk wordt ge
maakt; de rest spoelt dan later aan, in 
min of meer gevorderde staat van ont
binding. Het za] duidelijk zijn dat lang 
niet alle dode dieren ook aanspoelen: 
de werkelijke sterfte moet aanzienlijk 
hoger zijn dan men op het strand kan 
vaststellen. Op grond van luchtverken
ningen schat het CRMM de aantallen 
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kadavers dit jaar op ca. 2000, maar 
een betrouwbare berekening is niet te 
geven. Ook betekent dit dat er in de 
jaren waarin er weinjg aanspoelt, wel 
degelijk slachtoffers kunnen vallen; bij 
aanhoudende oostenwind zal men aan 
de kust niets merken. 

Het verschijnsel doet zich ook voor aan 
de kust van Zuid-Engeland, al zijn 
de aantallen aangespoelde dieren daar 
nooit zo hoog als in Frankrijk: hoog
stens enkele tientallen per jaar, met zo 
nu en dan een uitschieter. Maar dat kan 
te maken hebben met geografische 
en meteorologische omstandigheden, 
waardoor het percentage slachtoffers dat 
aanspoelt, daar kleiner is. 

Helaas is bet tot nu toe elkjaar gebleven 
bij een signalering van deze feiten. Pers 
en televisie geven de gebruikelijke beel
den van bij elkaar gebulldozerde kada
vers. Er ontstaat een kortstondige ver
ontwaardiging, men zegt dat het zo niet 
kan doorgaan, en gaat over tot de orde 
van de dag. Hoe verder van de plaats 
des onheils, hoe kleiner de persbericht
jes. Bij de VOlgende sterftego1f herhaalt 
zich dit scenario: je kunt de jaarlijkse 
krantenknipsels haast willekeurig uit
wisselen. 

Wat is er aan de hand? 
Het probleem is, dat men nog steeds 
niet zeker weet welke visserij verant
woordelijk is voor deze massavangsten. 
Bij allerlei typen visserij worden van tijd 

17 
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Gewone dolfijnen Delphinus delphis, 
aangespoeld in de Golf van Biscaye, 
januari 2002. Tijdens de eerste dagen 
van de strandingen vindt men nog 
verse dieren . Het voorste exemplaar is 
een volwassen wijfje. Foto: Centre de 
Recherche sur les Mammifères Marins 
(CRMM), La Rochel/e. 

tot tijd dolfijnen of bruinvissen gevan
gen; zie de Franse gegevens uit de ove
rige maanden van het jaar. Het heeft 
geen zin dit te ontkennen en een visse
rij die slachtoffers onder dolfijnen uit
sluit, is een illusie. Maar daarmee houdt 
het op. Er zijn vrijwel nooit waarnemers 
aan boord en de vissers vertellen het 
zelden, ais er iets gebeurt: het brengt 
hen alleen maar in verlegenheid. 
Buitenlandse vissers krijgen vaak de 
schuld. 

Toch ontstaat er langzamerhand meer 
duidelijkheid. Plaats en tij d van deze 
massasterfte zijn elk jaar dezelfde. 
Plaats, tijd, vangstmethode en aantallen 
schepen in de verschillende visserij-ope
raties zijn goed bekend. Men kan dus, 
voorzichtig, het één en ander reconstru
eren. Vroeger werden drijfnetten voor 
tonijn verdacht en het is ook aange
toond dat daarin grote aantallen dolfij
nen verdronken. Maar drijfnetten zijn 
vanaf volgend jaar in de Europese Unie 
verboden en worden in de Franse en 
Britse wateren nu al (vrijwel) niet meer 
gebruikt; de tonijn wordt gevangen met 
sleepnetten (trawls) . DaarbÜ vallen 
inderdaad nog steeds slachtoffers ("dol
fijnvriendeJijke" tonijn bestaat niet: laat 
U niet om de tuin leiden door al die 
mooie etiketten), maar de Franse 
tonijn visserij valt in de zomer en vindt 
plaats op open zee, niet binnenill de 
Golf van Biscaye. 
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Het gaat h.ier vrijwel zeker om andere 
soorten trawlers. Bijvangstproblemen in 
de trawlvisserij doen zich wereldwijd 
voor: zie bet overzicht van PerU & 
Leatherwood (1997). In de Golf van 
Biscaye en in Engelse wateren. denkt 
men in eerste instantie aan de visserij op 
zeebaars. Vooral gepaarde trawlers 
("twin-trawlers ll

) lijken veel slachtoffers 
te maken. Dat zijn twee boten die zij 
aan zij werken, met enorme sleepnetten 
tussen zich in. Die worden om beurten 
door het ene en bet andere schip 
geleegd. Op deze manier werkt men met 
een zeer grote netopening; de vangsten 
gaan dag en nacht door. De vissers mer
ken meestal pas dat er dolfijnen zijn 
gevangen, als het te laat is. Deze visme
thode is de laatste jaren sterk toegeno
men. De Franse vissers beginnen nu toe 
te geven dat dit probleem bestaat en lij
ken bereid mee te werken aan een 
oplossing. Er zijn weinig vissers die 
onverschillig staan tegenover deze bij
vangsten, nog afgezien van de overlast 
die ze bezorgen. Maar moordende con
currentie en hoge investeringen dwin
gen hen op een zeer intensieve manier 
te werken. 

Wat moeten we weten? 
Allereerst moeten we het probleem 
grondig inventar.iseren: zonder goede 
feitenkennis bestaat het gevaar dat je in 
het wilde weg conclusies trekt en de ver
keerde maatregelen voorstelt. Daarvoor 
zijn onafhankelijke waarnemers nodig 
en daar zit al direct een probleem. Veel 
vissers willen wel meewerken, maar 
goede waarnemers zijn slechts beperkt 
beschikbaar en veel onderzoek beeft 
daardoor het karakter van een steek
proef. Bovendien gaat het vaak weken-
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lang goed en zitten die mensen dan 
ogenschijnlijk voor niets aan boord . Een 
constant netwerk van waarnemers op 
een groot aantal boten tijdens het hele 
vangseizoen is erg kostbaar en moeilijk 
te verwezenlijken, maar het moet wel. 

Morizur et al. (1999) geven een over
zicht van de vele onbeantwoorde vra
gen. Hun onderzoek omvat verscrullen
de typen trawlvisserij in Franse, Engelse 
en Ierse wateren. Het werd belemmerd 
door gebrek aan medewerking van 
enkele vissersvloten en -havens en de 
gepubliceerde gegevens zijn nog zeer 
onvolledig. Een massale bijvangst zoals 
in de Golf van Biscaye hebben zij niet 
meegemaakt. Zij hebben niet kunnen 
aantonen bij welk. type visserij dit 
gebeurt en of men zoiets kan zien aan
komen en voorkómen. 

Een waarnemer aan boord van zo 'n 
trawler heeft geen gemakkelijke taak.. 
De netten hangen onder water, op grote 
afstand achter de schepen. Men moet 
dag en nacht in touw zijn: één waarne
mer per schip is dus nauwelijks vol
doende. Wat zijn de omstandigheden 
waaronder men bijvangst krijgt? In welk 
type water gebeurt het? Waarop foerage
ren de dolfijnen? Waar komen ze op af 
en wat doen ze precies bij de netten? 
Gaat het ze om vis die door de netten 
wordt opgejaagd of om vis die over
boord wordt gegooid? (Bij elke visserij 
wordt een groot deel van de vangst niet 
gebruikt en weggegooid: de "discard"; 
dat is een probleem op zichzelf). Komen 
bijvangsten 's nachts vaker voor dan 
overdag? Daarvoor zijn aanwijzingen, 
maar 's nachts zie je al helemaal niet wat 
er ver van het schip gebeurt. Wordt de 
bijvangst beïnvloed door het type net, 
de vorm en grootte van de netopening, 
de diepte waarop de netten hangen, de 
afstand tot de bodem, het percentage 
van de waterkolom dat ze afsluiten, de 
duur van de baal en de snelheid waar
mee en wijze waarop de netten worden 
gesloten en binnengehaald? Enzo
voorts . Tenslotte moet men iets weten 
over de samenstelling van de bijvangst: 
van wel.ke sexe en leeftijdklassen zijn de 
gevangen dolfijnen en wat hebben ze 
gegeten? Je moet dus een aantal dieren 
voor nader onderzoek kunnen meene
men. 

Wat kunnen we doen? 
Stel dat we die vragen grotendeels kun
nen beantwoorden: dan moeten er aan-

bevelingen komen en maatregelen wor
den genomen. Op grond van allerlei 
verdragen zijn de EU-landen daartoe 
verplicht: daarover bestaat geen ondui
delijkheid. Maar uitvoering van die ver
dragen is andere koek. Beperkingen aan 
de visserij liggen buitengewoon gevoe
lig. Moet men sommige typen visserij 
verbieden, althans in bepaalde gebieden 
of bepaalde tijden van het jaar? Moet 
men ophouden met vangen wanneer er 
dolfijnen in de buurt zijn? Niet IS nachts 
vissen? De "discard" aan boord houden 
tot de netten zijn binnengehaald? Zijn 
er andere aanpassingen nodig aan net
ten of vismethoden? Wat men ook 
bedenkt: elke maatregel leidt waar
schijnlijk tot vangstvermindering, kos
tenverhoging en daardoor tot grote pro
blemen met de visserij. Al met al valt te 
vrezen dat deze narigheid nog jarenlang 
zal doorgaan. 

De gewone dolfijn is de talrijkste soort 
in de wateren van Zuidwest-Europa. 
Hoe groot de aantallen bijvangsten in 
Frankrijk en Engeland ook zjjn, de po
pulatie in de Golf van Biscaye en aan
grenzende wateren lijkt nog Diet in 
gevaar. Maar dat is dan een geluk bij een 
ongeluk en dat kan snel veranderen. 

Bretagne: een natuurlijk drama 
We blijven nog even in Frankrijk. Iets 
heel anders deed zich voor op 18 febru
ari bij Pleubian, aan de noordkust van 
Bretagne. Hier raakte een groep gewone 
dolfijnen in moeilijkheden. Ze waren 
bij boog water de kanaaltjes tussen oes
terbedden binnengezwonunen, waar
schijnlijk tijdens het foerageren . Ze 
moeten door afgaand tij zijn verrast en 
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Gewone dolfijnen, Golf van Biscaye, januari 2002. 
Een aantal karkassen is bij elkaar geschoven; ze zijn 
in staat van ontbinding. Foto: CRMM, La Rochel/e. 
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een aantal dieren raakte de kluts kwijt 
en strandde. Hulptroepen waren snel ter 
plaatse, maar in de verwarring is het niet 
helemaal duidelijk geworden om hoe
veel dolfijnen het ging. Ooggetuigen 
spreken van ongeveer 150, waarvan er 
zo'n. 90 vastzaten en bevrijd werden. 
Ruim 60 dieren liepen een eind verder 
opnieuw vast; daarvan werden er 20 
weer naar zee gebracht, 41 kwamen om. 

Gewone dolfijn, Golf van Biscaye, januari 2002. De 
gebroken kaken zijn een bewijs van bijvangst. Foto: 
CRMM, La Rochelle 

Het CRMM heeft die 41 dolfijnen kun
nen onderzoeken. De samenstelling van 
deze groep was totaal anders dan de 
Franse strandingen tot nu toe te zien 
gaven (zie boven): het waren allemaal 
wijfjes, op twee jonge mannetjes na, die 
waarschijnlijk nog met hun moeder 
meezwornmen. Zulke groepen, die vrij
wel geheel uit wijfjes en jongen bestaan, 
vormen bij veel soorten dolfijnen de 
kern van een populatie. 

Wat is een massastranding? 
"Massastrandingen" of "groepsstrandin
gen" van dolfijnen of grotere tandwal
vissen zijn een bekend verschijnsel, dat 
onderzoekers echter nog steeds voor 
een raadsel stelt. Over de oorzaken is 
veel gespeculeerd, maar weinig bekend. 
Het gaat hierbij om pelagische soorten, 
dat zijn soorten van diep water, die 
ondiepe kustwateren gewoonlijk mij
den. De dieren stranden levend en lij
l(en vaak doelbewust op de kust af te 
zwemmen. Ze laten zich niet, of slechts 
met grote moeite, terugleiden naar zee; 
en als dat al lukt, stranden ze elders 
vaak opnieuw. De sociale structuur van 
zo'n groep is zeer hecht en de dieren 
vertonen de neiging bij elkaar te blijven, 
ook als ze voor ons begrip gemakkelijk 
kunnen omkeren, terug llaar veiliger 
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water. Bij enkele soorten komen mas
sastrandingen opvallend vaak voor: 
grienden Globicephala melas en zwarte 
zwaardwalvissen Pseudorca crassidens 
zijn de bekendste voorbeelden. Het 
gebeurt vaak op plaatsen waar trekrou
tes van deze soorten dicht langs ondiep 
kustwater lopen. Op 23 maart strandde 
er nog een groep van 30-40 grienden in 
Zuidwest-Ierland, waarvan er tenminste 
17 omkwamen. 

Massastrandingen van gewone dolfijnen 
zijn uitgesproken zeldzaam. Deze soort 
leeft in de regel in diep water, met 
belangrijke concentraties langs de ran~ 
den van het continentale plat. Een enke
le groep komt wel eens vlak onder de 
kust, meestal zonder grote probLemen. 
In de ondiepe Noordzee is de gewone 
dolfijn een zeldzame gast. Op 13 en 
14 januari 1997 zaten er twee in de 
Brittanniëhaven van Rotterdam, eind 
januari-begin februari 1999 opnieuw twee 
bij het havenhoofd van Scheveningen ; 
În beide gevallen zijn de dieren uit zich
zelf weer verdwenen. 

Nogmaals; we weten niet wat die dol~ 
fijnen tussen de oesterbedden van 
Bretagne heeft gebracht; vermoedelijk 
grote hoeveelheden vis. Als dolf~nen 
geconcentreerd aan het jagen zijn, kan 
het voorkomen dat ze onvoldoende op 
hun omgeving letten en aan lager wal 
raken, voor ze het merken. Pelagische 
dolfijnen zijn niet gewend aan ondiep
ten en tijverschîllen; die laatste zijn aan 
de kust van Bretagne aanzienlijk. Maar 
dat ze door afgaand tij werden verrast, 
verklaart niet waardoor een deel van de 
groep opnieuw strandde. In mei 1952 
deed zich in de Golf van Biscaye een 
vergelijkbare stranding voor, toen 147 

Gewone dolfijn, bijvangst in Britse 
wateren : jong wijfje. Indrukken van een 
net zijn te zien op de snuit, over de kop 
en op de rug onder en achter de rugvin. 
Bron vertrouwelijk. 



gewone dolfijnen een zandige baai van 
het eiland Oleron binnenzwommen, 
Ook daar liepen ze bij laag water in de 
val (Duguy, 1987). In ons land hebben 
we eind januari 1990 een kleine groeps
stranding van wHsnuitdolfijnen Lage
norhynchus albirostris beleefd. Ook die 
waren vermoedelijk tijdens het foerage
ren ingesloten geraakt tussen de zand
banken; mogelijk speelde daarbij de 
orkaan van 25 januari een rol (Srneenk 
& Addink, 1990). 

Hoe dit ook zij: het gaat bij massastran
dingen om een grotendeels onverklaard 
biologisch verschijnsel, dat van alle tij
den is. Er is geen verband tussen de 
stranding in Bretagne en de bijvangst
problemen in de Golf van Biscaye. 
Elders in de wereld geldt hetzelfde: 
massastrandingen van pelagische walvis
sen en dolfijnen hebben niets te maken 
met visserij. 

Bijvangsten in de Noordzee: 
een eindeloze ellende 
We komen nog even terug op de bij
vangsten in de visserij . Vóór wij de 
Franse overheid met de vinger nawij
zen, moeten we goed bedenken dat 
Nederland even laks is, aIs het gaat om 
het tegengaan van bijvangsten, in dit 
geval van brujnvissen Pbocoena pho
coena. Dit is een ernstig probleem in de 
Noordzee en aangrenzende wateren. 
Maar doordat het hierbij nooit om mas
sale hoeveelheden tegelijk gaat, valt het 
niet zo op en besteedt de pers er nau
welijks aandacht aan. Exacle cijfers ont-

Bruinvis Phocoena phocoena, verdronken in staand 
want, Nederland, maart 1997. De indrukken van het 
net zijn duidelijk te zien. Foto: Erwin Kampanje. 

breken; maar alles opgeteld, verdrinken 
hier enkele duizenden bruinvissen per 
jaar. Let wel : we spreken dan over de 
hele Noordzee, tot aan Shetland en 
Zuid-Noorwegen, plus de Oostzee en de 
Atlantische Oceaan ten westen van 
Schotland; de meeste slachtoffers vallen 
in het noordelijke deel van dit gebied. 
Verschillende typen staand want zijn 
hier de grootste boosdoeners; dat zjjn 
netten die worden uîtgezet en van tijd 
tot tijd geleegd. Ook dit is een wereld
wijd probleem, zie het overzicht van 
Perrin et al. (1994). Groot-Brittannië, 
Denemarken en Duitsland hebben deze 
bijvangsten redelijk in kaart gebracht 
(Koek & Benke, 1996; Nortbridge & 
Hammond, 1999; Villther, 1999). Daar 
ligt nu zo veel bewijsmateriaal, dat er 
alle aanleiding bestaat de staand-want
visserij sterk te beperken, grondig aan te 
passen of, als dat niet helpt, misschien 
zelfs helemaal te verbieden. In Neder
landse wateren zijn deze bijvangsten 
nog niet ge'inventariseerd. Secties op 
aangespoelde bruinvissen van de Neder
landse kust tonen echter aan, dat een 
belangrijk percentage van deze dieren in 
netten is omgekomen (Garcia Hart
mann et aL, 1996; recente gegevens 
Naturalis)~ nader onderzoek hieraan is 
nog gaande. 

Nogmaals: exacte cijfers zijn niet te 
geven, maar het lijkt erop dat de bruin
vis in de Noordzee veel meer gevaar 
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loopt dan de dolfijnen bij Frankdjk. De 
Royal Society for the Prevention of 
Cruelty to Animals (RSPCA) in Groot
Brittannië en het WWF Duits1and heb
ben onlangs met klem gewezen op de 
ernst van de situatie en actieplannen 
voorgesteld (Mclachlan, 2000; Vesper & 
von Dorrien, 2001). Langzaam beginnen 
de regeringen toe te geven, dat er iets 
moet gebeuren. Groot-Brittannië heeft 
een "strategy" voor de bescher.ming van 
de bruinvis ontwikkeld (Anonymus, 
2000) en in maart hè bb en de regerings
vertegenwoordigers van de Noordzee
landen, tijdens de Noordzeeconferentie 
in Bergen (Noorwegen), uitgesproken 
dat er een reddingsplan voor de bruinvis 
moet komen. Dit moet in eerste instan
tie leiden tot een reductie van de bij
vangsten met 75%, te volgen door ver
dergaande maatregelen. Tot nu toe 
heeft de Nederlandse overheid zich 
opvallend stil gehouden; erger: er wor
den nog steeds vergunningen voor 
staand want verleend, zelfs aan sportvis
sers . Voor de Noordzeelanden geldt het
zelfde als voor Frankrijk: dit kan zo niet 
doorgaan. 

Besluit 
Tenslotte één lichtpuntje. Tot voor kort 
werden gevangen dolfijnen openlijk op 
de vismarkt verhandeld; nu durft een 
visser haast niet meer toe te geven, dat 
hîj bijvangsten heeft. Ook gestrande 
dolfijnen werden vroeger afgeslacht, in 
stukken gehakt en verkocht. Nu probe
reh de mensen, vaak hevig geëmotio
neerd, de dieren weer naar zee te bren
gen. Hoe men ook over die reddingsac
ties moge denken, het tekent de radicaal 
veranderde houding van het publiek 
tegenover walvissen en dolfijnen. Wat 
betreft de visserij: bekendheid met de 
situatie en druk van de publieke opinie 
zij n waarschijnlijk de doeltreffendste 
middelen om overheid en visserijwereld 
te dwingen het bijvangstprobleem aan 
te pakken. In Nederland en Frankrijk 
geldt: "frappez toUjouIS!" -1f 
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ONTlEED 
Jasja Dekker; Maja Roodbergen & Raymond Klaassen 

Door hun vaak verborgen leefwijze zijn roofdieren een lastige 
diergroep om te onderzoeken. Vaak moeten er nachtkijkers, 
kleine zendertjes of moleculaire technieken aan te pas komen 
om meer over een soort te weten te komen. Het kan echter ook 
anders: door op de verkeersslachtoffers 'dissectie' te plegen, 
ontleding in goed Nederlands. 

Al jaren worden bij onderzoeksinstituut Alterra (en daarvoor 
bij het IBN) dode marterachtigen verzameld, waarbij de nadruk 
ligt op het verkrijgen van dode boommarters. Deze worden 
volgens een vast protocol onderzocht (zie Broekhuizen en 
Müskens, 2000, voor een deel van de resultaten van het onder
zoek aan boommarters). Als 'bijvangst' komen ook vaak bun
zingen binnen. Hoewel de bunzing in bijna heel Nederland 
voorkomt (Jenster, 1992) is er nog maar weinig onderzoek aan 
deze soort gedaan. Een goede reden om ons op deze djersoort 
te storten. lnntiddels zijn 23 mannelijke en 7 vrouwelijke bun
zingen onder het mes geweest. 

Hoe gaat ontleden in zijn werk? 
Het ontleden begint met het bepalen 
van het gewicht en de lichaamsmaten en 
het vastleggen van uiterlijke kenmerken 
zoals de vorm van het gezichtsmasker. 

Door hun verborgen leefwijze is onderzoek naar 
bunzingen moeilijk. Veel gegevens worden ver
zameld door verkeersslachtoffers te ontleden. 
Foto : Rol/in Ver/inde 

Vervolgens snijden we de bunzing open, 
bekijken de inhoud van de maag, wegen 
de organen en schatten de conditie aan 
de hand van de hoeveelheid vet. Tot slot 
wordt de voortplantingsstatus bepaald. 
Allemaal zaken waarover wat de 
Nederlandse dieren betreft nog veel 
onduidelijk is . 
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Vet 
Om de conditie te bepalen wordt bet 
mesenteriaal vet (het vet tussen de 
ingewanden) gewogen en worden de 
hoeveelheden onderhuids en niervet 
geschat. Het 1S belangrijk om deze 
maten gezamenlijk te gebruiken, omdat 
het aangemaakte vet niet gelijkelijk over 
de drie 'vetdepots' wordt verdeeld . 
Grotere dieren kunnen in absolute zin 
meer vet opslaan dan kleine. Om vet
voorraad te kunnen gebruiken als maat 
voor de conditie wordt voor de groot
teverscbillen gecorrigeerd door het 
gewicbt van bet mesenteriaal vet te 
delen door de kop-romp lengte. De 
andere vetgehaltes worden geschat 1n 
relatie tot de lichaamsgrootte (in termen 
"veel", "matig") "weinÎg" etc). 
Zoals in figuur I is te zien, hebben de 
bunzingen in de winter het meeste vet , 
aJs energievoorraad en, bij het onder
huidse vet , tegelijl< ook als isolatie. 
Het is ook interessant te kijken of indi
viduen veel meer of veel minder vet 
hebben dan bet gemiddelde: een goede 
of slechte conditie. Dat kunnen we ech
ter pas doen als we voldoende dieren 
hebben verzameld om tot een betrouw
baar gemiddelde te komen. 

Voortplanting 
Uit Oost-Europa zijn bunzingen bekend 
die twee keer per jaar jongen werpen. In 
Engeland blijft bet voor zover bekend 
bij één worp. De mannen maken daar 
in de zomer geen sperma meer aan. 
We waren benieuwd hoe het in Neder
land zit. 
Bij de mannen wordt de voortplantings
status vastgesteld door te kijken of de 
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Oproep! 

Er valt nog een hoop te leren over de 
bunzing 1.11 Nederland . Om duidelijke 
conclusies te kunnen trekken en ver
anderingen gedurende bet jaar le 
bepalen. hebben we een grotere 
steekproef nodig. Daarom willen we 
lezers die complete, ni.et leeggereden 
verse bunzing.en vinden. vragen con
tact met ons op te Hemen . (zie 
kader).\Vie dat wil. krijgr de bunzi ng. 
minus de organen . lerug. 
AILerra heeft ook interesse in aangere
den bOOJll- en steenmarters ! 

Complete bunzing gevonden? 
Bel naar: 
Jasja Dekker: 06 - 266 40 302 
Raymond Klaassen : 06 - 212 95 304 
of op Alten'a : 
Maja Rooclbergen: 0317 - 47 78 39 
Gemrd Müskens: 0317 - 47 87 58 

epididymis (bijbal) sperma bevat. Dit 
doen we door een "Abklatz'l te maken 
van de bijbal : we kerven die een stukje 
in en drukken hem op een microscoop
glaasje met wat water. VervOlgens bekij
ken we deze onder de microscoop om te 
zien of er sperolacel1en in drijven. 
Deze worden niet het hele jaar door 
aangemaakt , maar alleen in de paartijd . 

Figuur 1. OV: onderhuids vet . NV: nier
vet . MV: mesenteriaal vet. Zowel uit de 
gewogen als de geschatte maten voor 
aangelegd vet blijkt dat in de winter 
een ffin ke voorraad wordt aa ngel eg d. 
0: geen vet, 8: zeer veel vet. 
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Ook worden de testes gewogen: rond 
de paartijd worden deze groter. In 
figuur 2 staan het testesgewicht en het 
percentage mannen met sperma in de 
epididymis per maand uitgezet. Door 
de ldeine steekproef zijn de uitkomsten 
nog wat ruw, maar ze geven een indica
tie van de lengte van het voortplan
tingsseizoen . 
Een bunzingman uit juli was seksueel 
actief. In Nederland is er dus, wat de 
mannelijke bunzingen betreft, nog een 
late of tweede bevruchting mogelijk. 
Bij vrouwen wordt bekeken of, en zo ja 
hoeveel, embryo's of placentalittekens 
in de twee baarmoederhoorns aanwezig 
zijn en of het vrouwtje lacterend was, 
Gezien het kleine aantal binnengekre
gen vrouwen (7) valt nog weinig te zeg
gen over verdeli ngen van geboortes 
over het jaar, Een vrouwtje uit oktober 
lacteerde en had vrij recent jongen 
geworpen. Dit is zo'n twee maanden 
later dan bekend uit de literatuur over 
West-Europa (Blandford, 1987). Ook dit 
duidt op een late of tweede worp. Een 
grotere steekproef zal uitwijzen of dit 
een uitzonderlijk laat dier was, of dat 
zulke late worpen vaker voorkomen . 

Voedsel 
Bunzingen staan bekend als echte amfi
bieëneters. We waren dan ook verbaasd 
dat we in de maag van slechts twee die
ren een stuk amfibie aantroffen. Ook 
doet nog het volksverhaal de ronde dat 
bunzingen het bloed van hun slacht
offers (vooral kippen!) opzuigen. We 
kunnen iedereen gerust stellen: in geen 
enkel dier kwamen we een maag vol 
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Figuur 2. Percentage dieren dat sperma 
in bijbal had (zie balken) en testes 
index: (het gezamenlijke gewicht van 
de testes gedeeld door het lichaamsge
wicht) x 100% Wjn), Achter de maand 
staat het aantal mannelijke bunzingen 
uit dat jaar. Door de geringe steek
proefgrootte is het percentage 100% 
of 0%. 

bloed tegen. De bunzingen in onze 
steekproef aten mui2:en, konijnen en 
vogels, 

Dankwoord 
Allereerst willen we alle mensen bedan
ken die bunzingen leverden. Zonder 
hen kan dit onderzoek letterlijk niet 
gedaan worden. Gerard Müskens en 
Sim Broekhuizen verzamelden de bun
zingen en leerden ons op een systemati
sche wijze dissectie verrichten. .."., 
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VOORZITT IJ DE 
Interviews met vertrekkend voorzitter Kees de Lange (voorzitter 
VZZ april 1996 tlrn april 2002) en net aangesteld voorzitter 
Ton Bosman (voorzitter VZZ vanaf april 2002) 

Met welk doel begon u als voorzitter VZZ, 
en is uw doeL gerealiseerd? 
Kees: 

Als bosbouwer heb ik altijd 
grote interesse gehad in het 
probleem hoe je de diverse 
functies, die mensen aan bos 
toekennen, met elkaar kunt 
laten sporen. Het gaat dan 
altijd om het totaal. Het gaat 
er niet om tot een kleurloos 
compromis te komen, maar 
vooral om in de toekomst 
keuzevrijheid te houden. 
Practisch betekent het dan 

vaak, dat je je niet op één functie moet 
blind staren, hoe belangrijk die thans ook 
lijkt. Natuurlijk moet je ook zo goed 
mogelijk weten wat het bos of, breder 
gezien, de leefomgeving van de mens, te 
bieden heeft en dan komen "kennisver~ 
enigingen" zoals de VZZ aan de orde. 
Wat ik in mijn beginperiode belangrijk 
vond was de professionalisering van de 
vereniging: om al die beschikbare kennis 
niet te laten voortbestaan i.n interne 
werkgroepjes maar bruikbaar te maken 
voor bijvoorbeeld beheerders en beleids
makers. De VZZ moet gezien worden als 
de betrouwbare bron voor kennis en dus 
als het ware een keurmerk voor kwaliteit 
betekenen. Ik boop dat ik daar mijn 
steentje aan heb bijgedragen maar het 
kan natuurlijk altijd beter. 

Hoe was de samenwerking met het 
bestzlUl; de vrijwilligers en leden? 
Kees: 
Ik heb altijd grote bewondering gehad 
voor de betrokkenheid van de leden. In 
veel verenigingen is er een kern van 10% 
actief en de rest is meer consumerend, 
maar dat is bij de VZZ wel anders . Wel is 
men in de eerste plaats in zijn eigen 
werkgroep geïnteresseerd en zijn er 
betrekkel.ijk weinig mensen die warm 
lopen voor de VZZ als letaal. Daarom is 
ook het bureau zo belangrijk, omdat dit 
bij uitstek de plaats is waar de binding 
van het geheel en de coördinatie plaats 
vindt. Ik denk dat te weinig leden besef
fen wat er door Dennis en zijn clubje 
word t klaargestoomd. 

Binnen bet bestuur heb ik een mooie tijd 
gehad. We hebben één keer moeten stem
men en dat was over de kwestie of we onze 
twee bladen Lutra en Zoogdier al of niet 
zouden samenvoegen . De stemmen staak
ten en het bleef bij het oude. Jammer vond 
ik wel, dat er relatief veel tijd ging zitten in 
het oplossen van problemen die met com
municatie te maken hadden. Iets minder 
gevoelige lange tenen mag vo.or mij wel. 

Heeft lt in deze periode iets nieuws geleerd 
m.b.T. zoogdierkunde en/of -bescherming? 
Kees: 
Ik. kwam binnen via een verzoek van 
Frank Naber om voorzitter te worden. 
Het was niet nodig dat ik wist wat een 
noordse woelmuis was. Sinds die tijd heb 
ik constant bijgeleerd . Er is steeds weer 
iets nieuws op te vangen uit de werkgroe
pen, de redacties en de bijeenkomsten en 
dat maakt de VZZ zo de moeite waard. 

Kunt u een leuke anekdote vertellen UiT uw 
periode als voorzitter? 
Kees: 
In het eerste jaar van mijn bestuurslid
maatschap heb ik voorgesteld om een stra
tegie op te stellen . In mijn ogen is een 
strategie niet iets van een dikke nota , maar 
gewoon een aantal ideeën of beelden die 
mensen in hun hoofd moeten hebben om 
op vragen, over de koers bijvoorbeeld, een 
antwoord te kunnen geven. Ik had daar
voor wat sheets rondgestuurd met aan
dachtspunten die, zoals veel wat met 
management te maken heeft, vooral "open 
deuren" lijken te zijn. Chris Smeenk, die 
ik toen niet kende, stuurde een briefje, op 
zijn manier naar ik later begreep, dat hij 
een stapeltje onbegrijpelijk blah-blah had 
ontvangen, waar hij zich niet in wenste te 
verdiepen. Ik. vond dat toen wel kostel.ijk, 
maar oole wel typerend voor de VZZ, waar 
bet terecht vooral om de inhoud gaat en 
niet om de verpakking. 

Wat kan de VZZ verbeteren? 
Kees: 
Meer coördinatie tussen de werkgroepen . 
De positie van het bureau beter inbedden 
in de vereniging maar ook een gezondere 
financiële basis. 
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Waarom heeft u zich beschikbaar gesteld 
als voorzitter voor de VZZ? 
Ton: 

Allereerst om
dat ik belang
stelling heb 
voor zoogdie
ren. Voordat ik 
op een verzoek 
van mijn voor
ganger Kees de 
Lange, om mij 
beschikbaar te 
stellen voorzit
ter van de VZZ 
te worden, ben 
ingegaan heb ik 
de nodige tijd 
genomen om 
hier volmondig 

ja op te zeggen. De belangrijkste reden 
om hiervoor de nodige tijd te nemen is, 
dat ik voor mij zelf duidelijk wilde heb
ben of mijn huidige functie bij 
Natuurmonumenten voldoende tijd zou 
laten om als voorzitter te kunnen func
tioneren. Een belangrijke rol hierbij heeft 
de bijeenkomst van de PSO's 
(Particuliere Soortbescbermende 
Organisaties) met LNV in 2000 gespeeld, 
omdat voor mij daar duidelijk werd dat 
de PSO's aan de ene kant en de terrein
beherende natuurbeschermingsorganisa
ties aan de andere kant, tamelijk afstan
delijk ten opzichte van elkaar stonden. 
Voor de bescherming van soorten is een 
goed begrip van de mogelijkheden en 
wenselijkheden noodzakelijk. 

Welke doelen heeft u zich als voorzitter 
van de VZZ gesteld? 
Ton: 
In de eerste plaats de VZZ een succes
volle en gewaardeerde organisatie bij de 
leden, overheden en natuurbeschermen
de organisaties te laten zijn. Daarnaast 
zal de VZZ zich ook in de komende jaren 
blijven inzetten om de mensen om ons 
heen er van te overtuigen dat het behoud 
van biodiversiteit, ook in een zo dicht 
bevolkt land als Nederland, waard is in 
stand te worden gehouden. 
De tweede, en zeker niet onbelangrijkste 
reden is, dat het overheidsbeleid er tot 
dusverre niet in geslaagd is een werkelijk 
integraal beleid te ontwikkelen waarbij 
beheer van fauna en flora een gelijkwaar
dige plaats innemen. Kijkend naar het 
belangrijkste sturingsmiddel van de over
heid 'Programma Beheer', beeft nage
noeg alleen voor weidevogels een inte
grale afstemming tussen flora en fauna 

plaats gevonden. Voor de komende jaren 
is een integrale visie op het beheer van 
flora en fauna noodzakelijk. Om dit te 
bereiken zullen nog vele stappen moeten 
worden gezet. Een aanzet hiertoe kan 
wellicht gevonden worden in de Flora- en 
faunawet die op I april dit jaar in 
werking is getreden. Met name de be
schermde leefgebieden kunnen hiertoe 
een goede aanzet zijn. 
Een derde reden is dat naast de bescher
ming ook de zoogdierkunde en de moni
toring van belang is om de tweede reden 
goed te kunnen uitwerken! 

Wat was uw eerste indruk van het VZZ
kantoor aan de Oude Kraan te Arnhem en 
de Ledenvergadering op 20 april jl. ? 
Ton: 
De eerste indruk van het VZZ-kantoor 
was uitermate positief. Voor een vereni
ging als de VZZ is een dergelijk 'profes
sioneel kantoor' een must om goed te 
kunnen functioneren naar leden, werk
groepen en opdrachtgevers. De eerste 
indruk van de Algemene Ledenverga
dering was goed , vooral ook door de 
opkomst van zowel oudere als jongere 
leden. Helaas was ik op die dag slechts 
kort beschikbaar in verband met andere 
werkzaamheden. E~n göede gelegenheid 
om te zien hoe de vereniging werkt en 
aan de weg timmert was de Lustrum~ 
bijeenkomst ter gelegenheid van het 50-
jarig bestaan op 17 mei j.l. Hier liet de 
vereniging met haar leden zien tot welke 
prestaties zij in staat was. Dez~ bijeen
komst was derrhate goed voorbereid dat 
de dag zelf als vanzelf goed verliep. Ook 
hier viel te zien dat de vereniging qua 
leeftijd een goede afspiegeling is van de 
samenleving. De organisatoren van deze 
dag kunnen worden gefeliciteerd met het 
succes. Ik verwacht dan ook dat de nog 
volgende activiteiten in dit lustrumjaar 
een even goede respons zullen krijgen. 
Hulde aan alle organisatoren 1 

Welke zoogdieren hebben uw intersse in 
het bijzonder? 
Ton: 
Voor wat betreft de inheemse zoogdieren 
gaat mijn belangstelling vooral uit naar 
de marterachtigen. Dit bekent overigens 
niet dat de andere zoogdieren mjjn inte
resse niet zouden hebben. Daarnaast ben 
ik geinteresseerd in zoogdieren maar ook 
andere dieren welke op afgelegen eilan
den en degelijke een geheel andere ont
wikkeling te zien hebben gegeven dan in 
de rest van de wereld. Dit geldt overigens 
ook voor de daarbij horende flora. ...,., 

27 
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E z 
Anneke Clason 

Sinds wanneer komt de gewone hamster (Cricetus cricetus) in 
Nederland voor? Om op deze vraag antwoord te kunnen geven 
wordt teruggekeken in de literatuur. De gewone hamster 
bewoont in Eurazië in een gordel tussen 44-59 oN en 5°95' 0 
löss- en leemgronden tot 400 meter hoog Caib. 1). Piechocki 
(1970) vermeldt dat de hamster alleen steppen en landbouw
gronden tot 400 meter hoogte bewoont. Niethammer (1982) 
noemt een open landschap> niet te natte gronden en zware 
leem- en leem/kleigronden als woongebied van de gewone 
hamster. 

PaJaeontologie 
In het Pleistoceen komen verschillende 
hamstersoorten in Europa voor, maar 
van welke soort de gewone hamster 
afstamt, is niet duidelijk. Vondsten 
duiden op een Laat Glaciaal-Post
glaciaal voorkomen van de hamster 
in Midden-Europa (Niethammer, 1982), 
terwijl uit meer naar het noorden gele
gen gebieden geen barnstervondsten 
bekend zijn . Storch (1974, geciteerd 
door Niethammer, 1982) determineerde 
Jongpleistocene hamsterresten uit Duits
land in het gebied tussen Donau en 
Hessen als Cricetus major en vraagt zich 
af of Cricetus cricetus niet eerst in het 
Holoceen is binnengekomen . 

Nederland 
Na het Pleistoceen ontwikkelt zich in 
Europa een gesloten bosvegetatie, zeker 
geen biotoop voor de gewone hamster. 
Het is dan ook waarschijnlijk dat de 
gewone hamster met de eerste boeren 
naar Midden- en Noordwest-Europa en 
ook naar het lössgebied in Zuid- en 
Midden-Limburg komt , hoewel Schege1 
in 1870 de hamster niet noemt. 
De eerste boeren in Nederland, de 
Bandkeramiekers, genoemd naar het 

De hamster komt voor op landbouw
gronden . Is de hamster door toedoen van 
boeren naar Nederland gekomen? 
Foto: Oick Klees 
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Afb. 1. Verspreiding hamster 
(Bron: Europese Zoogdieratlas) 

met bandmotieveu versierde aardewerk, 
woonden van ca. 5400 tot ca. 5000 v.Chr. 
(Lanting & Van der Plicht, 2002) in 
Zuid- en Midden-Limburg op de lös
sgronden. Ook elders in Europa bewo
nen deze boeren de lössgronden . 
Volgens Bakels (1978) was het duidelijk 
door hel werk van J Illfsen en Van Zeist 
dat ook in Nederland het gehele lössge
bied, inclusief de plateaus, bebost was. 
De bandkeramische boeren ontsloten 
het bos door het kappen van bomen 
waarvan de stammen gebruikt werden 
voor het bouweu van grote huizen, om 
plaats te maken voor akkers voor het 
verbouwen van granen en weiden voor 
het grazen van vee. 
In bet kalkarme Nederlandse lössgebied 
worden geen dierlîjke resten gevonden. 
De beenderen losseo op. Directe bewij
zen voor hel voorkomen van de hamster 
in voor- en vroeghlstorische tijden zijn 
er niet. Wel is het voorkomen van de 
gewone hamster io die tijdeo waar
schijnlijk. 
Tegenwoordig wonen er nog steeds 
hamsters in Zuid- en Midden-Limburg. 
De soort wordt ou echter bedreigd door 
de boeren. 111 Nederland en Noordwest
Duitsland zou de soort acbteruitgaan 
door een tendens naar grote, onkruid
vrije landbouwarealen (Niethammer, 
1982) en bet vernietigen van burchten 
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en netwerkpopulaties (Van Apeldoorn 
et al., 1998). 

Conclusie 
De gewone hamster kwam waarschijn
lijk ca. 7000 jaar geleden door toedoen 
van boeren naar Nederland. Zal de 
hamster door toedoen van de tegen
woordige boer weer uit Nederland ver
dwijnen? Daarover in een volgend num
mer van Zoogdier meer. ---r'f 
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DE VOSSENlI twORM 
IN OOST.;.NEDERLAND 

Marijke Drees 

In 1991 heeft Ad Vos in Zoogdier Grg. 2, nr. 4) een artikel geschre
ven over de voor vos en mens gevaarlijke lintworm. Op dat 
moment kwam de lintworm niet in N eder1and voor. Inmiddels 
heeft de parasiet ook Nederland bereikt (Oost-Groningen en 
Zuid-Limburg). Ik werd daarop attent gemaakt toen ons tijdens 
een excursie op de Groninger kwelders, in 1997, werd afgeraden 
om zeekraal te plukken en eten. Alles waar een vos overheen 
gepiest had was gevaarlijk, het was een ziekte die zich pas na tien 
jaar zou openbaren en die dan dodelijk was. 

Uit artikelen in De Nederlandse Jager 
blijkt dat jagers de dreiging serieus 
nemen. Zij lichten hun leden voor en 
adviseren om (jacht)honden te wassen. 
De Keuringsdienst van Waren waar
schuwt tegen het eten van ongewassen 
bosvruchten en 'valfruit'. Alle reden voor 
de VZZ werkgroep Zoogdierbescberming 
om zich eens te oriënteren. Hoe ernstig is 
de ziekte, zouden ook veldwerkers van de 
VZZ voorzichtig moeten zijn, is er reden 
om de vos extra te bestrijden? Wij verza
melden de volgende informatie: 
De vossenlintworrn Ecbjnococcus multi
locularis, een enkele millimeters grote 
parasiet bij de vos, kan bij de mens soms 
op de lange duur (vijftien jaar) tot de 
dood leiden, doordat de lever langzaam 
overwoekerd wordt door cysten. Het is 
onbekend hoe besmetting van de mens 
kan plaatsvinden; wellicht kunnen de 
microscopisch kJeine eitjes zelfs inge
ademd worden tijdens èen boswandeling. 
Het is dan ook moeilijk om maatregelen 
te treffen die besh1etting te allen tijde 
kunnen voorkomen. In gebieden waar de 
vossenlintwonn van oudsher voorkomt, 
zoals in centraal Europa, is de besmet
tingsgraad bij de mens echter zeer gering; 
per jaar komen er per 1 miljoen inwoners 
gemiddeld 185 patiënten bij (mededeling 
Ad Vos). Het onderzoeksinstituut RIVM 
monitort de verspreiding van de parasiet: 
op dit moment komt de parasiet voor 
in Oost-Nederland. Het Ministerie van 
VOlksgezondheid vindt voorlichting (nog) 
niet nodig. 

Geen aanleiding tot ongerustheid. Des
ondanks vragen wij ons af of het niet 
verstandiger zou zijn als de overheid 
vooral in gebieden waar de parasiet nu 
voorkomt voorlichting gaat geven. Want 
nu doen toch ook allerlei geruchten de 
ronde. Bij die voorlichting zouden vooral 
de honden- en kattenbezitters bereikt 
moeten worden . Uit alle publicaties blijkt 
dat ook honden en katten met deze para
siet besmet kunnen worden. Onze huis
dieren vormen daardoor wellicht eerder 
een besmettîngsbron dan vossen. 

Hoe kan het probleem bet beste aan
gepakt worden? Ad Vos beschrijft een 
succesvolle proef in Duitsland met het 
uitleggen van aas met een ontwormings
middel voor vossen. Dat lijkt voor 
Nederland ook het proberen waard. En 
het doodschieten van vossen? Voorzichtig 
aan, want lege territoria leiden tot meer 
vosbewegingen, en daarmee tot een snel
lere verspreiding van de parasiet. De 
werkgroep Zoogdierbescherming heeft 
het VZZ-bestuur geadviseerd om een 
brief van die strekking te sturen aan het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. -rl 
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TTE---~ IN wm} SE 
Meta- Rijks 

Op 28 maart kondigde Staatssecretaris 
Faber van LNV aan dat in de zomer van 
dil jaar een begin gemaakt wordt met de 
herintroductie van de otter (Lutra lutra) in 
Nederland. De otter is ondanks allerlei 
plannen om dit te voorkómen rond 1988 
uitgestorven in Nederland. De laatste 
waarneming was een doodgereden dier, 
geen uitzonderlijk levenseinde voor een 
Nederlandse otter. 
De belangrijkste oorzaak van het uitster
ven ligt volgens deskundigen waarschijn
lijk niet eens in het aantal overreden 
otters. Tot 1942 werd er immers gejaagd 
op otters, zonder dat dit direct leidde tot 
het uitsterven van de soort . Waarschîjn
lijker Îs dat de voortplanting van de otter 
sterk geremd is door giftige stoffen (voor
nameHjk PCB's en kwik) in het milieu. Als 
toppredator krijgt een otter immers deze 
stoffen in grote hoeveelheden binnen via 
de vissen die bij eet. Deense onderzoekers 
hebben aangetoond dat deze stoffen 
ingrijpende gevolgen voor de stofwisseling 
en hormoonhuishouding hebben. Natuur
lijk hebben aanrijdingen met zwervende 
dieren en het verdrinken van jonge dieren 
in fuiken de populatieafname versneld; 
net als de vernietiging en versnippering 
van de habitat, waardoor dieren boven
dien grotere afstanden moesten afleggen 
om een partner te vÎnden en zo nog vaker 
wegen moesten oversteken. 
Inmiddels is de waterkwaliteit sterk verbe
terd en de ophoping van gifs10ffen in de 
prooien van de otter in een aantal Over
ijsselse en Friese gebieden tot onder de 
veilige nOITl1 gedaald . Met EU-gelden 
wordt gewerkt aan het opheffen van 
barrières (wegen) en het aanleggen van 
verbindingszones tussen gebieden met 
geschikt otterhabitat. Ook hebben terreÎn
beheerders en ministerie afspraken ge
maakt met vissers in de uitzetgebiedert. 
Zij zullen keerwandjes in hun fuiken 
gebruiken om te voorkomen dat jonge 
otters de fuiken inzwemmen en er vervol
gens in verdrinken. Het plan is dan ook 
om in juni zes otters in de Weerribben uit 
te zetten, gevolgd door nog zes als zich 
geen onvoorziene tegenslagen voordoen. 
Daarna zullen er otters in de Wieden, de 
Rottige Meenthe en de Lindevallei wor-

Met EU-gelden wordt de otter in Overijssel 
geherintroduceerd. Is een levensvatbare 
populatie in Nederland nu haalbaar? 
Foto: Rol/in Ver/inde 

den losgelaten. Uiteindelijk zullen er ver
spreid over vier jaar veertig otters uitgezet 
worden, ongeveer half-om-half mannetjes 
en vrouwtjes. 
De otters komen uit Letland of Wit
Rusland, omdat de Stichting Otterstation 
Nederland (het fokstation bij Leeuwar
den) op korte termijn niet voldoende 
otters kon fokken. Dat otters uit een der
mate verafgelegen gebied gehaald worden, 
vindt zijn oorzaak in de (terechte) eis dat 
een 'donorpopulatie' niet geschaad mag 
worden door het wegvangen van dieren. 
Dichter bij huis zjjn alle populaties zo ver
zwakt dat het onverstandig zou zijn om er 
dieren weg te vangen. Een levensvatbare 
populatie in Nederland, op termijn ver
bonden met populaties elders, is dus geen 
overbodige luxe. 
In tegenstelling tot dieren uit gevangen
schap hoeven wildvangotters niet eerst uit 
te wennen, en ze zullen dus zo snel moge
lijk nadat ze zijn voorzien van een zender 
worden losgelaten. Naast telemetrie zal 
AIterra ook moderne moleculaire technie
ken inzetten om de dieren te volgen: 
DNA uit hun uitwerpselen kan gebruikt 
worden om de identiteit van de individu
ele dieren te achterhalen. Zo is het toch 
nog mogelijk om een soort te volgen die 
zich nagenoeg nooit laat zien. De infor
matie die de onderzoekers zo verzamelen 
zal mede dienen om beheerders en 
beleidsmakers bijtijds te láten ingrijp~n als 
blijkt dat, ondanks alle maatregelen die al 
genomen zijn, de omstandigheden nog 
onvoldoende aan de eisen van de soort 
voldoen . -rif 
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EVE S IN FtE OlAND 
Jeroen Reinhold & Teun Baarspul 

Op 8 februari verzamelden de leden van de Beverwerkgroep 
Nederland-VZZ zich in het Natuurpark van Lelystad. Ruim 25 
mensen afkomstig uit alle windstreken kwamen bijeen om te ver
gaderen over de ontwikkelingen in de Beverwerkgroep en over de 
situatie van de bever in Nederland; in het bijzonder Flevoland. 

De bever breidt zich in Nederland lang
zaam uit. Naast de bekende populaties 
in de Biesbosch en Gelderse Poort 
heeft zich ook in Flevoland een bever
populatie gevestigd. Deze dieren zijn 
afkomstig uit het natuurpark Lelystad. 
In dit park zijn in 1988, naast de aan
wezige elanden, wilde zwijnen, Pater 
David-herten, otters en dergelijke, ook 
bevers uitgezet. Dit met het doel om 
het publiek de kans te geven deze 
wilde dieren van dichtbij te leunnen 
bekijken. 
Sinds de winter van 1990/1991 zijn enke
le bevers ontsnapt waardoor er nu vrij
levende bevers in Flevoland rondzwem
men. Het Natuurpark Lelystad vormt 
nog steeds het kerngebied van deze 
populatie. Het merendeel bevindt zich 

In Flevoland wordt het aantal bevers sinds 1999 
geteld. Hun aantal groeit nog steeds. Wordt de 
populatie te groot voor Natuurpark Lelystad? 
Foto: Ro/fin Ver/inde 

in de nabijgelegen natuurterreinen. 
De ontwikkelingen van deze populatie 
vrijbuiters worden nauwlettend gevolgd. 
Zo'n twintig leden van de Beverwerk
groep-VZZ tellen~ in samenwerking met 
Landschapsbeheer Flevoland, sinds 1999 
het aantal bevers peT burcht. Op een 
mooie avond in juni en in juli wordt het 
aantal dieren per burcht vastgesteld. Het 
maximum van beide tellingen geldt dan 
als het minimum aantal bevers van dat 
jaar. In 2001 bedroeg het aantal vrijle
vende bevers minimaal tien. Binnen bet 
omheinde beververblijf in het Natuur
park werden nog eens zeven dieren 
geteld. 
In de winter 2001-2002 zijn op vijf nieu
we plaatsen grote concentraties aan 
vraatsporen gevonden. Nader onder
zoek leverde drie nieuwe burchten op. 
Van de andere locaties is onbekend waar 
de bevers overdag verblijven. 

Ondertussen groeit het aantal bevers 
in het afgesloten beververblijf in bet 
Natuurpark. Het verblijf dreigt te klein 
te worden. Hans Rosenberg, beheerder 
van het Natuurpark, bracht dit probleem 
onder de aandacht van de werkgroeple
den. TIjdens de bijeenkomst is gefiloso
feerd over de mogelijkheden om bet 
'overschot' aan bevers uit te zetten. 
Hierbij werd gedacht aan locaties in het 
Natuurpark zelf, andere locaties in 
Flevoland en zelfs Limburg kwam in 
aanmerking. Daarbij werd tevens in de 
discussie meegenomen of alleen de jaar
lingen of de hele famiUe moest worden 
uitgezet. 
Duidelijk is dat er geen eensluidende 

aanbeveljng gedaan kon worden. Het is 
nu aan het Natuurpark om te beslissen 
welke van de dOOf ons genoemde mo
gelijkheden bet beste past binnen bun 
beleid. -1'f 
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Vos eet zeehond 
Het is al lang bekend dat vos- servenblikjes. In Engeland zijn 
sen, ondanks hun typische al jaren "stadsvossen" bekend 
roofdiergebit, aJleseters zijn. en ook in ons land beginnen ze 
Ze jagen op levende prooien meer en meer aan de rand van 
(van gewerveiden tot insecten steden en io stadsparken voor 
en aardwormen) ze vreten aas te komen . 
en versmaden plantaardig 
materiaal (paddestoelen, vrucb- Dat men ondanks onze huidige 
ten) niet. Door die plasticiteit kennis van de voedselgewoon
in hun voedselgewoonten is ten van vossen toch nog verrast 
het mogelijk dat ze in allerlei kan worden bewijst het volgen
biotopen leven. Het is bijvoor- de. Op 9 mei 2000 werden in de 
beeld bekend dat bij Brunoy, avond voor een vossenhol in de 
een voorstad van Parijs en bij zeedijk van de Breebardpolder, 
Digne in de Franse Alpen, gemeente Delfzijl, in noord v 

plaatsen met grote vuilnisbel- oost Groningen, de resten van 
ten, er vossen leven waarbij de een jonge gewone zeehond 
neusruggen kaal geworden zijn (Phoca vitulina) gevonden. Het 
door het schoonlikken van con- dier was in verregaande staat 

Betonnen drainage opening (ingang vossenhol) met daarvoor de 
resten van een jonge zeehond en de kop van een lammetje. 
Foto: L. ft Hart 
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van ontbinding (zie foto) . De 
vos moet de zeehond dood of 
zwaar ziek aan de andere zjjde 
van de dijk in de Dollard 
gevonden hebben en naar zijn 
hol gesleept. Ondanks het feit 
dat de zeehond nog jong was 
moet het slepen, zeker over de 
dijk, geen eenvoudig karwei 
geweest zijn. Dit temeer daar 
bekend is dat bet geboortege
wicht van de gewone zeehond 
tussen de 10 en 15 kg, en dat de 
totale lengte bij de geboorte 
tussen de 80 en 95 cm ligt. 
Naast de zeehond werd ook de 
kop van een lammetje gevon
den, een niet ongebruikelijke 
prooi, De kans dat meer zee
bonden gedood of gegeten 
worden is uiterst klein, maar 
bovenvermelde waarneming is 
belangrijk genoeg om vermeld 
te worden. Belangrijk omdat de 
waarneming aantoont dat con
tact tussen zeehounden en vos
sen, beide carnivoren, bestaat 
en overdracht van ziekten tus
sen de soorten tot de mogelijk
heiden behoort. 

Pieter 'f Harl en 
Peter J.H. van Bree 



ZOOGDIER 2002 13 (2) 34 

Hoe een hermelijn een haas vangt 
Het gezegde heeft het over 
koeien. Daar waar Natuur
monumenten de rol van boer 
overneemt, nemen hennelij
nen kennelijk de rol van de 
koeien over. .... 

Zondagmiddag (21 april 2002), 
zo ongeveer half drie. Zuidkant 
van het Naardermeer. Mooi 
lenteweer, dus veel wandelaars 
en fietsers, waaronder Djessie 
en ondergetekende. Niet het 
meest logische moment om 
naar deze plek te gaan om van 
vogels en dergelijke te genie
ten, andere tijdstjppen zijn 
rustiger. Maar als je toch in de 
buurt bent, is het altijd leuk 
de daar pleisterende vogels in 
de telescoop te nemen. 
In mijn ooghoek zie ik een her
melijn het onverharde wegge
tje, waarlangs wij zitten en 
waarover horden wandelaars 
voorbij trekken, oversteken. 
Even later vertoont een groepje 
vogelaars wat verderop tekenen 
van lichte opgewondenheid. 
Dit keer geen overvliegende 
bijzondere vogel, maar een her
melijn met een jonge haas 
(halfwas, ongeveer zo groot als 
een klein uitgevallen konijn) in 
de bek. In een noodvaart racet 
de hermelijn door het ruige 
gras, zwemt een sloot over, 
spurt weer door ruig gras, 
steekt het weggetje over, zwemt 
weer een sloot over en ver
dwijnt in de ruigte met de 
prooi. Regelmatig struikelt de 
hermelijn, blijft enkele secon
den liggen - kennelijk een hele. 
vracht - en rent dan weer ver
der. Geschatte kruissnelheid: 
10-15 km per uur. Afstand 
tussen vangplek en nest: zo'n 
400 meter. Volgens de vogelaars 
jaagt er nog een hermelijn. En 
ja boor, zo'n vijf minuten later 
legt nummer twee dezelfde 
route af met haas nummer 
twee. Ook dèze verdwijnt in de 
pitruspoHen, waar blijkbaar het 
nest met jonge hermelijnen is. 
Dat was. goed aan het oog ont
trokken. In beide gevallen was 
de haas duidelijk levenloos. 

Kennelijk doodden de herme
ljjnen ze meteen bij het vangen 
(ik denk dus in het leger). 

Op de plaats waar de hermelij
nen met hun prooi vandaan 
komen zien we een oude haas 
rondlopen, die een jong exem
plaar opjaagt. Kennelijk om de 
laatste van het geplunderde 
nest buiten bereik van de klei
ne rovers te brengen. Ook lijkt 
ze het jong te verdedigen tegen 
de hermelijnen: als er zich 
weer één vertoont gaat ze erop 
af. Met succes) want de herme-

lijn struint nu zonder buit 
rond. Op een gegeven moment 
verliezen we 'm uit het zicht. 
Dit alles speelt zjch af in onge
veer een half uur, waarin tien
tallen wandelaars passeren. 
Een deel daarvan slaat het 
schouwspel gade. De voedsel
kringloop is weer een slagje 
verder gedraaid: de jonge her
melijntjes kunnen weer even 
vooruit en moeder haas heeft 
alle reden om binnenkort weer 
aan het rammelen te slaan ... 

Jan Buys 

BESPREKING 
Knaagdieren van Benin 

Onder auspiciën van ReRe en ten in gevaar te brengen. 
de VZZ (ReRe staat voor De beboefte aan een determi
Réseau Rongeurs et Environ- natiegids werd manifest, omdat 
nement: Netwerk Knaagdieren uitroeiing van soorten dreigt 
en Milieu van de West-Afri- wegens al dan niet vermeende 
kaanse staat Benin) is onlangs schade aan landbouwgewassen. 
een Franstalige veldgids voor Het Duurzame Ontwikkelings
de knaagdieren van Benin uit- verdrag tussen Benin en Ne
gegeven. ReRe heeft zich ten derland maakte het mogelijk 
doel gesteld om de diversiteit om in samenwerking met de 
van knaagdieren in Benin in lokale bevolking een groot
kaart te brengen (welke soorten scheeps inventarisatieprogram
waar), de toe- of afname in aan- ma op te zetten, teneinde de 
tallen en verspreiding na te knaag-dier-fauna in de verscbil
gaan en om de scbade door lende districten in kaart te 
knaagdîeren te bestrijden zon- brengen. Bij de samenstelling 
der bet voortbestaan van SOQI- en uitgave van de gids was een 
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Buitengewoon aardig is de af- rat) . De fietrat 1S een interes
deling spreuken, waarin de cul- sante eiwitbron met zijn 
turele betekenis van de knaag- gewicht tot zes kilogram (na 
dieren tot uitdrukking komt. het stekelvarken het grootste 
Honderd tweeënveertig spreek- knaagdier van Afrika), maar 
woorden en gezegden laten ook de handzame reuzenrat 
zien, dat niet- alleen in de wes- van twee kilo mag er zijn. Voor 
terse cultuur vergelijkingen beide soorten wordt beschre
met dieren gebntikt worden als. ven boe ze te houden en welke 
relativering en rake typering ziekten en parasieten bestreden 
van situaties in het dagelijks moeten worden. Vooral aan de 
leven. Zoals: Met een muizen- aulacode wordt veel aandacht 
val kun je geen vliegen vangen besteed, ook hoe een dier dat 
en: De hond die op eekhoorns ontsnapt, weer 'gevangen moet 

I",;-;--~~-~--~-_ jaagt kan ook een haas vangen. worden: eenvoudig door de 
Maar ook moralistische waar- kooigenoten tijdelijk ergens 
schuwingen: De muis geeft de anders onder te brengen en het 
kat een klap in het gezicht (De hok open te zetten tot hij terug
muis pleegt majesteitsschennis, komt. Door het fokken van 
de belediging kon niet uitblij- deze dieren te propageren, 

groot aantal zoölogen en vrij- ven, maar ook in de betekenis hoopt de ReRe de Jacht op in 
willigers van zowel VZZ als van Wie wind zaait, zal storm het wild levende dieren te 
ReRe betrokken; 'chef de oogsten). beperken. 
Projet' was Jaap de Visser. 

De gids oogt zoals we van dier
gidsen gewend zijn: op de kaft 
enkele plaatjes, de namen van 
de samenstellers en de logo's 
van de organisaties die de uit
gave mogelijk gemaakt hebben. 
De inhoud van de gids heeft 
voor de gebruiker echter enke
le verrassingen in petto. 
In de gids zijn alle in Benin en 
de omliggende landen vóórko
mende soorten beschreven en 
afgebeeld: 55 soorten en één 
ondersoort. Van elke soort is er 
een duidelijke foto in kleur of 
tekening, de laatste nogal eens 
bleekjes overkomend door de 
gebruikte pasteltinten. Naast 
de gebruikelijke informatie om
trent namen in diverse talen 
(waaronder de vier grootste 
lokale), herkenning, gedrag, 
biologie, ecologie en voortplan
ting, zijn er enkele onverwach
te rubrieken: gebruik, schade
lijkheid, beschermings-status en 
aanbevolen bestrijdingsmetho
deo. Op de verspreidingskaar
ten is meestal ook aangegeven 
waar het betreffende dier in het 
buurland Togo is aangetroffen. 
In de gids is een determ.inatiet
abel opgenomen en een over
zichtelijke lijst met de meest ge
bruikte namen van de beschre
ven soorten in de tien kleinere 
officiële talen die Benin rijk is . 

Tot slot een bijzonder prakti
sche handleiding voor het hou
den en fokken van twee soor
ten grote - en naar verluidt lek
kere - knagers : Thryonomys 
swinderianus, de aulacode (bij 
ons meer onder de naam rietrat 
bekend) en Cricétomys gam
bianus (Gambiaanse reuzen-

Alice Pillot 

Guide Préliminaire de Recön
najssance des Rongeurs du Benin. 
J. de Visser, G .A. Mensab, J.T.c. 
Codjia, A .H . Bokonon-Ganta, 
2001. ISBN 99919-902-1-6. ReRe, 
Cotonou, Benin en VZZ, Arnhem. 
256 blz. Prijs ]5 Euro, verkrijgbaar 
bij de VZZ. 

Zoogdieren, het beschermen waard 
Het Beschermingsplan Vleermuizen van Moerassen! 

Met dit plan krijgen de vleer- verblijfplaatsen in huizen of 
muizen een stevige inbreng in bossen bij de waterrijke gebie
een integrale bescherming van den. Voor het Beschermings
onze natte gebieden.Bij 'vleer- plan Moerassen zijn daarom 
muizen' denk je aan een rusto- documenten over vogels, arn6-
risch kerkje en een beschutte bieën, reptielen, flora, vlinders 
idyllische begraafplaats met en libellen en ook de vleermui
oude knoestige bolle bomen, zen geschreven. 
of aan donkere diepe mergel- Het Beschermingsplan Vleer
groeves in het Limburgse krijt- muizen van Moerassen is ont
landschap. In het beeld dat men wikkeld aan de hand van vier 
heeft van het open en wînderi- zogenaamde aandachtsoorten: 
ge met rietzomen Omlijnde de meervleerIDuis, de rosse 
landschap van onze Neder- vleermuis, de ruige dwergvleer
landse laagvenen, plassen en muis en de tweekleurige vleer
meren of rivieren, duiken niet muis. Deze soorten verschillen 
meteen vleennuizen op. Toch onderling sterk in hun eCOlogie 
zijn deze vaak voedselrijke en de relatie met het natte 
natte gebieden, onze wetlands gebied , in hun status in het 
of moerassen , van groot (inter)nationale beleid en in de 
belang als foerageergebied voor knelpunten en kansen die er 
vleennuizen. De soorten die in liggen, Samen laten ze ons zien 
open gebied jagen hebben hun welke eisen vleermuizen stel-
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len aan de inrichting en het 
beheer van moerassen. 
Om de integratie van de eisen 
van verschillende soortgroepen 
makkelUker te maken, is het 
plan opgesteld naar voorbeeld 
van het Beschermingsplan Moe
rasvogels. Het bespreekt de 
aanleiding en doelstellingen van 
het plan, geeft een verantwoor
ding van de keuze van aan
dachtsoorten, geeft een indica-

tie van streefwaarden voor 
duurzame populaties, beschIijft 
het leefgebied en de ecologie, 
analyseert de relatie van de 
aandachtsoorten met moeras
sen en hun omgeving, indenti
ficeert knelpunten en fonnu
leert gewenste maatregelen en 
acties . 
En een bron van informatie en 
inspiratie voor iedereen die 
laag Nederland en de omrin-

Ik ga op reis en ik neem mee ... 
Vakantie staat voor de deur en 
dus ook het jaarlijkse dilemma: 
wat gaat mee op vakantie en 
wat blijft thuis? Libellengids 
niet, Odon-tabel wel? De 
Johnson-vogelgids of toch de 
ANWB-gids? 
Wat er in elk geval in de baga
ge van geen enkel VZZ lid mag 
ontbreken is "The mammals of 
Britain and Europe" van David 
MacDonald and Priscilla Bar
rett. Deze veldgids beschrijft 
alle zoogdieren die voorkomen 
van Engeland tot Wit-Rusland 
en van Finland tot Spanje. 
De gids is zeer volledig, met 
per soort naast een beschrijving 
van de soort en sporen, schedel 
en veldkenmerken (voor de 
zeezoogdieren ook de "spuit
vorm"!), ook veel informatie 
over het sociale systeem, home 
range grootte, de voortplan
ting, de "general biology" en de 
bedreiging en bescherming in 
Europa. De infonnatiedicht
beid is dan ook behoorlijk 
hoog: dit is naast een veldgids 
een echt naslagwerk. 
De kleurplaten zijn mooi en 
vooral levensecht. Prisci11a Bar
ret verstaat haar vak en het is te 
zien dat ze bij haar tekeningen 
uitgaat van levende dieren. 
Het boek bevat ook kleine ver
spreidingskaarten. Er zijn wel 
wat minpuntjes te noemen: zo 
zijn beschrijvingen van de 
vleermuisgeluiden erg mini
maal Een lacune die de 
Nederlandse bewerking van de 
vleermuizengids van Schröber 
en Grimmberger gelukkig op 
kan vullen (zie Zoogdier 12(3), 

p.47 voor een bespreking). 
Degenen die naar Spanje op 
vakantie gaan en een graag 
naar vleermuizen kijken en lui
steren kW1nen niet vertrekken 
zonder "Bats of High Aragón". 
Deze prachtige tweetalig 
Spaans~Engelse gids beschrijft 
de vleermuizen die voorkomen 
in Aragón. Dit gebied ook wel 
Huesca genoemd, is zeer rijk: 
24 van de 25 in Spanje voorko
mende vleennuizen vliegen 
hier rond! 
De soortbeschrijvingen bevat
ten korte omschrijvingen van 
vindplaatsen van de soort in 
Aragon, en een tekening. De 
tekeningen zijn leuk, maar niet 
geschikt voor determinatie. 
Interessant zijn de eerste 
hoofdstukken aan het begin 
van het boekje, waarin een 
beeld wordt gegeven van de 
ecologie van de in het gebied 
voorkomende soorten, de be
scherming van vleermuizen in 
de streek en een omschrijving 
van de geologie van de High 
Aragón. 
Wat ik wel mis is een bespre
king van de literatuur over ver
spreiding van vleermuizen in 
andere delen van Spanje. Met 
dit boekje willen de auteurs de 
nog beperkte kennis over de 
vleermuizen in Spanje verza
melen en tegelijk deze groep 
dieren onder de aandacht bren
gen van een breder publiek. 
Dat deze gids oole door de 
Nederlandse vleermuislietheb
ber op vakantie is te gebruiken, 
is daarbij mooi meegenomen. 
En zo kan het boek weer leiden 
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gende bosgebieden en bebou
wÎng duurza.am wil beheren. 

Dennis Wansink 

llMPENS. H.J .G.A. , 2001. Be
schermingsplan Vleermuizen van 
Moerassen. RapPo11 2001.05 Vere
niging voor Zoogdierkunde en Zoog
dierbescherming, Arnhem. 84 pp. 
Het rapport is als PDF-bestand van 
de website www.vleermuis .ne1 op 
te halen. 

Mu.l'ci éJago~ 

I Itö 

r n 

tot meer kennis over de precie
ze verspreiding! 

Jasja Dekker 

David W. MacDonaJd & Pdscilla 
Barrett, 1999. Mammals of Blitain 
& EW'ope (Collins Field Guide). 
HarperCollins, Lon den. 
Kees Woutersen & Juan José 
Bafaluy Zoriguel. 2001. Bats of 
High Aragón (N Spain). Kees 
Woulersen Publicaciones, Huesca. 

Met vryaerts 
en resoelen 

De ouderwetse titel laat eerder 
een historisch werk dan een 
natuurboek vermoeden maar 
met de ondertitel "Het verdwij
nen van de wolf in Vlaanderen" 
wordt alle twijfel weggenomen. 
Het boek blijkt een kruisbestui
ving te zijn tussen geschiedenis 
en natuurwetenschap en ver
baalt het uitstervingsproces van 
de wolf in de Lage Landen, 
Wallonië en de randgebieden. 
De titel refereert naar jacht
voorwerpen die de auteur sym
bool stelt voor bet eeuwenlang 
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conflict tussen mens en wolf. 
Geschriften over de wolf zijn 
minder zeldzaam dan men 
denkt en verwijzingen naar 
gedode wolven duiken geregeld 
op in de rekeningen van toen
malige instanties. De wolffigu
reert ook regelmatig in histo
ries over onze contreien, die op 
onverbloemde en soms heroï
sche wijze vertellen over de 
strijd tegen het venijn. Nooit 
eerder werd die veelheid aan 
gegevens systematisch ver
werkt, waardoor tot op heden 
enig inzicht in de achteruitgang 
van deze vaak verwenste West
Europese toppredator uitbleef. 
De auteur verschaft met zijn 
boek toelichting bij het com
plexe uitstervingsproces van de 
wolf. Daarbij beperkt hij zich 
niet alleen tot de rauwe feiten , 
maar probeert hij de vervol
gings(waan)zin van de mens in 
de toenmalige tijdsgeest te 
kaderen. De boofdbrok handelt 
over jachtresultaten, -technie-

ken en -middelen, maar daar
naast komen ook enkele rand
fenomenen aan bod evenals 
enkele biologische aspecten 
van de wolf, voor zover die uit 
de historische feiten konden 
worden afgeleid. Alvorens hij 
tot de analyse kwam doorploe
terde de auteur honderden arti
kels, waarbij hij algauw tot de 
conclusie kwam dat de wolven
vervolging vele facetten kent. 
Met bet boek worden allicht 
meer vragen gesteld dan beant
woord . Het geleverde monni
kenwerk is dan ook veeleer een 
aanzet tot verdere studie dan 
een allesomvattende studie, 
want. vele bronnen blijven 
voorlopig nog onontgonnen. 

Gie Luyts 

Natuurbistorische Reeks nr. 3 
(2001) - 263 p. - formaat 24 x 17 cm 
- geHlustreerd. Te verkrijgen via de 
Natuurpuntwinkel - Graatakker 11, 
2300 Turnhout (8) 
verkoopprijs: 36,50 euro 
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Het 
eekhoomproject 

Wonderlijke beesten 

Na een aantal voorbereidende 
tellingen in de provincie Ant
werpen, ging in 2001 de inven
tarisatie van de rode eekhoorn 
in Vlaanderen pas goed van 
start. Door het tellen van nes
ten en het plaatsen van haarval
len wordt getracht een beeld te 
verkrijgen van de verspreiding 
van deze onderschatte knager 
met de bedoeling de evolutie 
van de aantallen in de toe
komst beter te kunnen opvol
gen. De resultaten van het eer
ste onderzoeksjaar, waaraan tal 
van vrijwilligers hebben deel
genomen, zijn nu samengevat 
in een eerste rapport en kun
nen verder worden gevolgd via 
de website van het Instituut 
van Natuurbehoud (zie hier· 
voor de rubriek 'Hyperlink'). 

Maar weinig mensen weten dat, 
naast de zoogdieren die in het 
standaardwerk 'Zoogdieren van 
West Europa' beschreven wor
den, er Dog veel meer zoogdie
ren in Nederland voorkomen. In 
het wild! Van de Lynx pbaoto
ma, regelmatig gezien in Lim~ 
burg, hebben trouwe krantenle
zers vast wel gehoord, maar wie 
kent de erup, de graphoID, de 
delf stoffer of de erkling? En toch 
kunnen we de erkling in het 
Zwarte Woud tegenkomen en de 
overige soorten waarschijnlijk 
zelfs dichter bij huis. Het 
Engelstalige boekje 'Fantastic 
Beasts and Where to Find Them' 
biedt sinds kort uitkomst. Naast 
bovengenoemde soorten beschrijft 
de auteur, Newt Scamander, nog 
een behoorlijk aantal meer en 
minder bekende (zoog)dieren 
zoals de centaur en de chimaera. 
Hij beperkt zich hierbij niet tot 
Europa en evenmin tot uitslui
tend zoogdieren . Dat laatste 
wellicht doordat het merendeel 
van de soorten moeilijk in één 

klasse onder te brengen is . Zo 
leggen de behaarde (dus zoog
dier-achtige) doxy's eieren en lij
ken hoofd en voorpoten van een 
griffioen op die van een adelaar, 
terwîjl bet Iîchaam en achterpo~ 
ten op die van een leeuw lijken. 
Ondanks bet ontbreken van 
wetenschappelijke namen en 
overzichtskaartjes is dit boekje 
een goede aanvulling op de 
beschikbare diergidsen. De ver
makelijke inleiding door de rec
tor van Zweinstein maakt boven
dien duidelijk, dat de opbreng
sten van dit boekje naar een 
goed doel gaan: Comic Relief, 
dat het geld zal uitgeven aan 
wereldwijde armoedebestrijding. 

In het rapport worden de ver~ 
schillende analysemogelijkhe
den toegelicht en de beide 
inventarisatiemethodes onder
ling vergeleken op hun bruik
baarheid . De telresultaten Wor
den per provincie weergegeven . 
Tegelijk wordt nagegaan welk 
bos- en ruimtefactoren het 
voorkomen van de eekhoorn 

Meta RÜks. beïnvloeden. 

Newt Scamander (& J.K. RowUng), 
2001. Fantastic Beasts and Where 
to Find Them. Bloomsbury Press, 
42 pp. € 2,50 (ong. € 4) ISBN : 
0-7475-5466-8 
Nederlandse vertaling is niel meer 
leverbaa.r door de uitgever (Fabel
Harmonie .) 

Goedele Verbey!en 

Rapport natuurpuoLstudie 2002/1 
(2002) - 48 p . - fonl1aat 30 x 21 cm -
geülustreerd te verkrijgen via de 
Natuurpuntwinkel - Graatak.ker 11, 
2300 Turnhout (B) 
verkoopprijs: € 8,00 
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WEBSITES 

VOORLOPIGE ATLAS 
VAN DE VLAAMSE 
ZOOGDIEREN 
Beheerder: Jeugdbond 
voor Natuurstudie en Milieubescherming 
(JNM) 
adres: 

p 

http://zwg.atlas . tripod .com/nederlands.htro 
onderwerp: Zoogdiereninventarisatie in 
Vlaanderen 
talen: Nederlands 

Nadat in 1986 een uitermate actieve periode 
van zoogdieren inventariseren met een publi~ 
catie werd bekroond, werd anderhalf decenni~ 
um later de draad heropgenomen. Terecht, 
want nu beheers~ en inrichtingsplannen hoog
tij vieren is een actualisatie van verspreidiogs
gegevens meer dan nodig. Met de publicatie 
van de gegevens die tot nog toe in de compu
ter zijn gestopt, wil de Zoogdierenwerkgroep, 
ctie het monnikenwerk voor zijn rekening 
neemt, zijn medewerkers aanmoedigen om de 
leemten in het zoekwerk op te vullen. De 
voorlopige kaartenatlas moet binnen afzien
bare tijd in een definitieve publicatie resulte
ren. Mocht je nog een late roeping hebben 
dan kan je alvast een voorproefje nemen op 
deze eenvoudige maar verhelderende site. 
Wie weet of er dan nog wat witte bokjes met 
een bolletje opgevuld geraken. 

EEKHOORNPROJECT 

Beheerder: Instituut voor 
Natuurbehoud 
adres: http://www.instnaLbe/natuurrapport/ 
Bi od lversi teit! eekho om.h tm 
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E R 

onderwerp: Monitoring van aantallen en ver~ 
spreiding van de rode eekhoom in Vlaanderen 
talen: Nederlands 

Over het wel en wee van de eekhoorn doen in 
Vlaanderen allerlei verhalen de ronde. Na de 
crash die de populatie in de zestiger jaren heeft 
meegemaakt, werden slechts fragmentarisch 
gegevens over het voorkomen van deze mager 
opgetekend. Thans duiken ze op, op plaatsen 
waar voorheen geen eekhoorn te bespeuren was, 
soms ver van enig bos. Om een duidelijker beeld 
te bekomen is sedert enige tijd een inventarisa
tie- en monitoringproject gestart. De eerste 
resultaten werden gepubliceerd in een rapport 
dat onder de rubriek 'Boekbespre-king' in deze 
Zoogdier kort wordt toegelicht. Op het internet 
kan je nu de stand van zaken op de voet volgen . 
Bovendien is er een handige leidraad voorhan
den waarin de methodologie 'haarfijn' wordt uit~ 
eengezet - van haarval tot verkeersslachtoffer. 
Ook kunnen de nodige meldingsformulieren 
worden binnengehaald. En mocht je nog niet in 
staat zijn een eekbooronest van een kraaiennest te 
onderscheiden dan vernijst deze stek je wel naar 
een cursusdag of een volleerd leermeester in jouw 
streek . 

CD-ROMS 

BAT CONSERVATION AND MINING 
uitgever: Office of Surface Mining (OSM) 
besteladres: mahrens@osmre.gov (gratis) 
taal: Engels 

In Noord-A.rTIerika worden heel wat grote vI eer
muiskolonies in mijnen aangetroffen. Vandaar 
dat ua de ontginning meer en meer aandacht 
aan de toekomst van deze uitgestrekte holen
stelsels wordt besteed. Op initiatief van de ver-



ZOOGDIER 2002 13 (2) 

L I N 
eniging 'Bat Conservation Intema-tional' wor
den thans door de mijnbeheerders heel wat 
inspanningen geleverd om de mijnen en onder
grondse groeven voor menselijke indringers te 
beveiligen en tegelijk voor vleermuÎzen toegan
kelijk te houden en aantrekkelijk te maken. De 
jarenlange ervaringen met deze praktijk zijn nu 
samengebracht in een lijvig document dat op 
uiteenlopende beschenningsaspe-cten van de 
ondergrondse vleermuizen ingaat. Niettegen
staande bet document zich op de Noord
Amerikaanse vleermuissoorten toespitst, zijn 
uit de publicatie heel wat nuttige gegevens te 
halen die evengoed op onze Lage Landen van 
toepassing zijn. 
Het digitale schijfje verschaft een uitvoerig 
gedocumenteerd inzicht in de effectiviteit van 
afsluitingsmethoden en inrichtingsmaatregelen, 
waarvan de meeste ook bij ons kunnen worden 
beproefd. De publicatie vormt één onderdeeltje 
van een CD-rom die nog tal van referenties 
inzake het Amerikaanse mijn beheer bevat en 
onder meer ingaat op de inrichting en bet her
stel van mijnlandschappen. 

WILD CATS 

Beheerder: The World 
Conservation Union 
adres: hnp:lllynx.uio.no/catfolk/index.html 
onderwerp: katachtigen algemeen; met uitge
breide items over de Europese wilde kat en 
de lynx 
talen: Engels 

De 'Cat Specialist Group' is één van de meer 
dan llO deskundigengroepen die de 'Species 
Survival Commission' van de IUCN rijk is. 
De groep fungeert als belangrijkste informa
tiebron voor de organisatie en levert advies 
omtrent wetenschappelijke en technische 
aspecten aangaande de verschillende katachti
gen op onze wereldbol. Voor de meest 
bedreigde soorten heeft de CSG een actieplan 
uitgewerkt, waarvan de feiten en achtergron-

K 
den die aan de basis ervan liggen, terug te vin
den zijn op de fraaie en overzichtelijke websi
te van de groep. In het plan figureren ook de 
wilde kat en de lynx - die stilaan bij ons inge
burgerd zijn geraakt. Beide duiken ook gere
geld op in de digitale nieuwsbrief 'Cat News' -
in pdf-fonnaat - die via de site te raadplegen 
en te downloaden is . 
Niettegenstaande de meer spectaculaire grote 
katten uit de verre landen het leeuwenaandeel 
van de onderwerpen uitmaken, is met enig 
geduld en zoeken interessante informatie 
over onze meer bescheiden inheemse katten 
terug te vinden. Bovendien merk je dan al 
gauw dat de informatie niet tot enkele mono
grafieën beperkt blijft, maar dat allerhande 
thema's de revue passeren. Neem als voor
beeld de problematiek rond de hybridisatie 
van wilde kat eo huiskat. Met de hulp van de 
zoekmachine kom je al heel wat over het 
thema te weten, maar voor de details moet je 
alsnog bij de onderzoekers aankloppen waar
naar verwezen wordt. Laat ons een kat een kat 
noemen. 

SURF OOK EVEN NAAR: 
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Dassen in de Duitse Harz : pdf- of ps-file met de 
. resultaten van een uitgebreid ecologisch onder

zoek naar een dassenpopulatie in bet Duitse 
Harzgebergte (1999 - scriptie Martin-Luther
Universiteit Halle-WittenbergJDuits-land). Het 
onderzoekt handelt over de structuur en ontwik
keling van een dassenpopulatie en gaat tevens in 
op de voedselkeuze van de das en de invloed van 
het voedselaanbod op het habitatgebruik. 
Aansluitend is ook een grootschalige schedelana
lyse doorgevoerd., die dient om populatiebiologi
sche parameters voor de das te bepalen. 
http://sundoc.bibliothek. uni-halle.del diss
ouline/99/99Hl85/index.htm 

Het harde bestaan van een dwergspitsmuis: een 
uitermate verhelderend animatiefilmpje over de 
talloze gevaren waaraan spitsmuizen zijn bloot
gesteld en over de niets ontziende overlevings
strijd van bun jongen. Niet voor gevoelige zie
len. 
bttp:1 Ihotwired.lycos.com/ animationl collec
tion/pox/pygmy I 

Dick Criel 
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Knaagdieren op de 
biodiversiteitsconferentie 

Van 8 tot 19 april werd de zesde 
internationale biodiversitei ts
conferentie in Den Haag ge
houden. Delegaties uit meer 
dan 100 landen overlegden 
over de biodiversiteit van bos
sen, ongewenste exoten en 
aanverwante onderwerpen. 
Ook de VZZ was aanwezig op 
de conferentie. Niet als deelne
mer aan de onderhandelingen, 
maar als een van de hoofdrol
spelers van een zogeheten 
'side-event'. 
Kees de Lange mocht namens 
de VZZ én de Beninse organi
satie 'Reseau Ronguers et 
Environnement' (ReRE, Net
werk Knaagdieren en Milieu) 
de veldgids van knaagdieren in 
Benin officieel overhandigen 
aan Chris Kalden (secretaris 
generaal van LNV) en de mi
nister voor Milieu van Benin. 
Hoe de samenwerking tussen 
de Nederlandse en Beninse 
zoogdierliefhebbers tot stand 

kwam, werd uitvoerig toege
licht door de aanwezige spre
kers. 
Om te beginnen tekende 
Nederland in 1994 duurzame
ontwikkelingsverdragen met 
Costa Rica, Bhutan en Benin. 
Uitgangspunt bij deze verdra
gen was samenwerking op basis 
van gelijkwaardigheid, weder
kerigheid en participatie. De 
bedoeling is om te komen tot 
een relatie, waarin duurzame 
ontwikkeling centraal staat en 
waarbij op basis van gelijkwaar
digheid de problemen en op
lOSSingen in beide landen wor
den besproken. 
De knaagdieren kwamen in 
beeld toen tijdens een works
hop over knaagdieren en land
bouw in West-Afrika duidelijk 
werd dat er weinig kennis is 
over de aanwezige soorten, laat 
staan welke soorten verant
woordelijk zijn voor landbouw
sd;tade. De oprichters van 

Chris Kalden (secretaris generaal LNN) ontvangt van Kees· de Lange 
(voorzitter VZZ) de veldgids Knaagdieren van Benin. 
Foto: Mala Rijks 
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ReRE willen de diversiteit 
inventariseren (soorten en ver
spreiding) en aantalsontwikke~ 
hngen onderzoeken. Deze ken
nis kan dan niet a11een gebruikt 
worden door (natuur-)beleids
makers maar ze hopen er ook 
mee te bereiken dat landbouw
scbade bestreden wordt zónder 
het voortbestaan van de soor
ten in gevaar te brengen . 
Het Nederlands Comité voor 
bet IUCN bracht ReRE in con
tact met de VZZ, opdat de orga
nisaties kennis en ervaringen 
konden uitwisselen over zoog
dierinventarisatie en -onder
zoek. Er bleek genoeg stof om 
over te praten: beide organisa
ties geven voorlichting over 
zoogdiersoorten die overlast 
veroorzaken, beide verzamelen 
en verwerken gegevens als basis 
voor soortbescherming, en 
beide drijven op enthousiaste 
vrijwilligers die dergeJüke gege
vens verzamelen. 
En nu komen we tot de gids: 
voor het verzamelen van gege
vens is een goede veldgids van 
groot belang, zo kan iedereen 
de gevonden of gevangen soor
ten van dezelfde naam voor
zien! Hierbij is dus intensief 
samengewerkt, zowel door 
ReRe-ers die naar Nederland 
zijn gekomen als door VZZ-ers 
die naar Benin gingen. 
De veldgids zelf wordt elders in 
deze Zoogdier besproken, in 
Den Haag werd het resultaat 
alvast met gepaste trots over
handigd en ontvangen. Een 
markante uitkomst van het 
bezoek van de Beniners aan 
Nederland is hun constatering 
dat het ondanks de aanwezig
heid van referentiecollecties 
droevig gesteld is met het 
beheer ervan, iets dat zij bij de 
Nederlandse politiek hebben 
aangekaart. Al met al een mooi 
vnorbeeld van hoe duurzame 
ontwikkelingssa.menwerki ng in
gevuld kan worden. 
Momenteel bereidt de VZZ 
een tweede werkbezoek aan 
Benin voor waaraan ieder 
VZZ-lid op eigen kosten kan 
deelnemen . 

Mela Rijks 
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Jubileum 
In 2002 viert de VZZ baar 50-
jarig jubileum. Een goede 
reden om uw kennissen een 
goed nieuwjaar met een zoog
dierkaart te wensen. Voor 
€ 6,81 Euro kunt u een set van 
]4 kaarten, met afbeeldingen 
van otter, hazelmuis, bever, 
vale vleermuis en andere soor
ten van de Rode lijst, bestellen. 
Maak daarvoor € 6,81 Euro, 
plus € 1,27 voor de verzend
kosten, over naar rekening 
203737 van de Postbank (Neder
land) of rekening 000~1486269-
35 van de Postcheques (België), 
onder vermelding van de '1 set 
wenskaarten' . Na ontvangst 
van de betaling krijgt u de 
artikelen thuis gestuurd. 
VZZ-Lustrurnboek . Te koop bij 
de VZZ € 17,20 

OP 20Et< 
NAAR 

'-~- ZOOGOIEREN 

Digitale Index 
Zoogdier 

Op de web site van de VZZ 
(www.vzz.nl) staat een index 
met artikelen die de afgelopen 
10 jaar in Zoogdier stonden. 
Het is een PDF-bestand . U 
kunt hem ophalen en met het 
programma Adobe Acrobat 
Reader (gratis te verkrijgen bij 
www.adobe.nl) bekijken. 
Daarnaast is de index als een 
databestand beschikbaar (in 
Dbase, Exce! of elk ander 
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gewenst programma; helaas VZZ heeft echter onvoldoende 
niet voor MacIntosh). 10 dit middelen om zo iemand aan te 
bestand staan niet alleen alle trekken. Wij vra.gen u daarom, 
titels, maar ook sleutelwoorden in het kader van het jubileum~ 
uit de inhoud van de artikelen. jaar, om een extra bijdrage. 
Zo kunt u zoeken naar alle arti- Voor uw gift kunt u de bij ge
kelen waar de veldmuis in voegde acceptgiro gebruiken. U 
voorkomt of die gaan over leunt uw gift ook via girotel 
onderzoekstechnieken of wet- storten op giro 203737 ten 
teJij1ce bescherming van zoog- name van VZZ, onder vermel
dieren. Bovendien zijn hierin ding van <gift databankbeheer
de titels van de laatste jaargang der' . Leden in België kunnen 
(2000) opgenomen . Dit databe- gebruik maken van rekening
stand kunt u bestellen door nummer 000-1486269-35 van de 
€ 5,45 over te maken naar Postcheques/Bank van de Post, 
rekeningnummer 203737 van eveneens ten name van VZZ 
de Postbank (Nederland) of en onder vermelding van (gift 
naar rekeningnr. 000-1486269- databankbeheerder'. 
35 van de Postcheques/Bank 
van de Post (België), onder ver
melding van 'Digitale lndex 
Zoogdier'. 

Databankbeheer 
Het belang van gegevens voor 
de bescherming van zoogdie
ren. 
U kunt de VZZ steunen dOüf 
lid te worden, maar ook met 
een gift ten bate van bet 
Zoogdierfonds. In februari van 
dit jaar werd de VZZ bijvoor
beeld verblijd met een gift van 
€ 4.500. Deze gift kreeg de 
VZZ van een lid met het doel 
het jubileumboek dat tijdens 
de verjaardag op 17 mei jongst
leden uitkwam, mogelijk te 
maken. 
Andere leden hebben tegelijk 
met bun contributie voor dit 
jaar ook een gift overgemaakt. 
Waarvoor onze dank. 
Met deze giften kan de VZZ 
haar doelstellingen nog beter 
realiseren. Eén daarvan is het 
verzamelen en beheren van 
gegevens over het voorkomen 
en de aantalsontwikke!ing van 
zoogdieren. Deze gegevens 
worden gebruikt voor miIieu
effect-rapportages, bescher
mingsacties , terreinbeheer en 
het evalueren van bescher
mingsmaatregelen. Ze vormen 
de pe.ilers voor een effectieve 
beschermingsmaatregelen . Om 
dit goed, snel en betrouwbaar 
te kunnen doen is er behoefte 
aan een databankbeheerder. De 

Oproep voor 
veldwerkers: 

Hamsterproject 
natuurpunt 

Sinds 1998 verricht Natuur
punt, i.s.m. LIKONA, Brakona 
en Aminal, Onderzoek naar de 
hamster (Cricetus cricetus), een 
bedreigde soort. Natullrpunt 
Studie is op zoek naar gemoti
veerde studenten met een ster
ke interesse in natuur die wil
len assisteren tijdens het veld
werk van het hamsterproject. 
We zoeken mensen die zich in 
augustus gedurende 1 of meer
dere weken kunnen vrijmaken 
om bamsterburchten op te spo
ren (provincie Limburg en 
Vlaams-Brabant). Het veldwerk 
vereist enig doorzettingsver
mogen (lange dagen onder de 
blakende zon). 
Natuurpunt voorûet accom
modatie en een onkostenver~ 
goeding. GeInteresseerden die
nen zÎch zo spoedig mogelijk 
op te geven. 

Voor meer jnformatie: 
Sasl<.ia Mercelis/ 
Jom Van Den Bogaert 
Natuurpunt vzw 
Kardinaal Mercierplein 1 
2800 Mechelen 
E-mail: 
saskia.merceJis@natuurpunt .be 
jorn .vandenbogaert@natuur
punt.be 
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Alterra, IBW, Natuurpunt Studie, UA en va organiseren ter ere van 
het 50-jarig bestaan van de VIZ een symposium op 7-8 september 2002 

PROGRAMMA 
7 september: voordrachten. 

09.00 - 09.30 uur 
Registratie en koffie. 

09.30 - 09.50 uur 
De Aziatische grondeekhoorn 
in Vlaanderen. 
Elke Van den Broeke, 
AlvJlNAL afd. Natuw: 

09.50 - 10.10 uur 
De Muskusrat : mooi maar las
tig! - verspreiding en schade in 
Nederland. 
Fred Barends, 
Dienst Muskusrallen.beslrÜding 
Provincie Zuid-Holland. 

10.10 - 10.30 uur 
Muskusrat en Bruine rat in 
Vlaanderen: mechanische 
versus chemische bestrijding. 
Jan Stuyck, lBW 

10.30 - 11.10 uur 
Koffiepauze (met verrassing 
van de jarige VZZ). 

11.10 - 11.40 uur 
Beverrat in Vlaanderen: 
bestrijden of niet? 
Goedele Verbeylel7, IB W 

11.40 - U.OO uur 
Beverrat in Nederland : 
uitbreiding sinds de laatste 
jaren> schade, bestrijding. 

U.OO - 11.30 uur 
Knaagdieren als reservoir van 
ziekten. 
Ron Verhagen, RUCA. 

U.30 - 13.45 uur 
Middageten en bezoek aan boe
ken- en infostands en posters. 

13.45 - 14.05 uur 
De Limburgse koreowolf; 

ondergang en herstel? 
René Krekels, 
Bureau Nalllllrbalans NUmegen . 

14.05 - 14.25 uur 
De Vlaamse hamster : kroniek 
van een aangekondigde dood?? 
Saskia Mercelis, 
NatuUlpunl Studie. 

14.25 - 14.45 uur 
De Noordse woelmuis: 
bedreigd en (on)aangepast? 
Rob van Apeldoorn, Alterra. 

14.45 - 15.05 uur 
Hazelmuis in Nederland. 

15.05 - 15.15 uur 
Hazelmuis in Vlaanderen. 
Ludo Holsbeek, 
VUB Vakgroep Biologie. 

15.15 - 15.55 uur 
Koffiepauze en bezoek aan boe
ken- en iofostaods en posters. 

15.55 - 16.05 uur 
Mogelijkheden voor de Bever 

8 september, voormiddag: 
workshops. 

Opbouw: 
- voorstelling van allerlei ma

teriaal om knaagdieren te mer
ken, volgen en inventariseren 

- bespreking van de voor- en 
nadelen bij het gebruik ervan 

- discussie 

09.00 - 09.30 uur 
Regîstratie en koffie. 

09.30 - 10.15 uur 
Haarvallen en pootafdrukken 
(inkt- en zandbedden). 

10.15 - 11.00 uur 
Valtypes (ethische versus 
effectieve vallen). 
Thieny Onkelinx, 
Zoogdieren werkgroep 
Nawurpul1t Vlaanderen. 

11.00 - 11.30 uur 
Pauze en bezoek aan boeken
en infostands en posters. 

in het Schelde- en Dijlebekken. 11.30 - 12.15 uur 
Geert Rossaert, Telemetrie en merken 
AMlNAL aid. Natuur. (zenders, transponders, ... ). 

Saskia Mercelis, Natuurpunt 
16.05 - 16.15 uur St.udie en Goedele Verbeylen, lBW 
Pro's en co'n's van (her)intro
ducties, met de Bever als voor
beeld. 
Koen Van den Berge, lBW 

16.15 - 16.35 uur 
Discussie over het principe 
van (her)introducties. 

16.35 - 17.05 uur 
Waarom worden sommige 
knaag-diersoorten een pest en 
kunnen andere amper overleven? 
Herwig Leirs, RUCA. 
17.05 - 17.35 uur 
Diareeks over knaagdieren. 
Rol/in Vertinde en Hugo Willocx. 

U.15 - 13.30 uur 
Middageten en bezoek aan boe
ken- en infostands en posters. 

Locatie 
Het knaagdierensymposium gaat 
door aan de Universiteit Ant
werpen, RUCA-campus, Gebouw 
T, zaal TI05 , Groenenborger
laan 171,2020 Antwerpen. 
De wegbeschrijving en bereik
baarheid met het openbaar ver
voer kan je vinden op onze 
website: www.natuurpunt.be 
Natuurstudie.Zoogdieren.Knaa 
gdierensymposium. 
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8 september, namiddag en 
avond: activiteiten. 

- de activiteiten zijn toeganke
lijk voor iedereen; wie ook 
deelneemt aan de rest van het 
symposium krijgt voorrang 
indien er teveel inschrijvingen 
zijn 

- verplaatsingen gebeuren via 
carpooling; indien er voldoen
de deelnemers zijn , wordt een 
bus gehuurd 

Bevertocbt naar de Biesbosch 
We varen met een fluisterboot 
(open boot met dakje en zon
nepanelen) de Biesbosch in op 
zoek naar Bevers, onder leiding 
van Vilroar Dijkstra (Beve[
werkgroep VZZ). Onderweg 
wordt aangemeerd voor een 
korte wandeling. We zullen ze
ker knaagsporen van Bevers en 
beverburchten te zien krijgen, 
en er is zelfs een reële kans dat 
we een Bever in levende lijve 
waarnemen. 
Duur 
We vertrekken in Antwerpen 
om 15.15 uur. Iets na 16.00 uur 
komen we dan aan in Hank 
(Nederland), waar we eerst 
gaan avondeten in een gezell ig 
restaurantje. De boot vertrekt 
in Bank om 18.00 uur en we 
zijn terug rond 21.00 uur. 
Onkosten 
- Huur van boot + schipper: 

€ 220. De prijs per persoon is 
afhankelijk van het aantaJ 
deelnemers (max. € 11, min. 
€ 5.50). Iedere deelnemer 
moet ook 50 cent betalen aan 
Staatsbosbeheer. 

- Carpooling: wie meerijdt, be
taalt € a.05/lon aan de 
chauffeur. 

- Avondeten : ieder op eigen 
kosten. 

Meebrengen: laarzen, verrekij~ 
ker. Maximaal aantal d eelne
mers: 40 

Aziatische grondeekhoorns 
en Eikelmulzen in De Panne 
Deze uitstap start. met een wan
deling in het Calmeynbos . 
Hier zit een populatie geïntro
duceerde Aziatische grondeek
hoorns (1 van de 4 populaties 
in België). Zo'n 25 jaar geleden 

liet het MeJiparlc er 17 exem
plaren los. De dieren kunnen 
in 011S klimaat perfect overle
ven en kweken, waardoor er nu 
een 100-tal diertjes in het 
''wild'' leven (wat nog weinig is 
tegenover de schatting van 
5.000 à 10.000 individuen in het 
Zouiënwoud). 
Goedele Ver-beylen leidt ons 
hier rond . Ze heeft deze popu
latie gevolgd in 1998-2000 en 
gaat proberen om een gron
deekhoorn te vangen zodat we 
hem eens van heel dichtbij 
kunnen bekijken. En als het 
goed weer is, zal je moeten uit
kijken waar je je voeten zet, 
zoveel grondeekhoorns zijn er 
dan te zien! 
Na een korte wandeling in het 
Calmeynbos trekken we naar 
het Staatsnatuurreservaat "De 
Westhoek" . Hier is Koen Ver
schoore onze gids. Hij leidt 
ons door dit pareltje met z'n 
typische duinplanten (Duin
doorn, Duinroos, Glad parel
zaad, Hondstong, ... noem 
maar op) en geeft ons uitleg 
over het gevoerde graasbeheer 
met Schotse hooglandrunde
ren, Shetlandpony's en Konek
paarden . De Westhoek is bet 
enige duinengeb;ed in Noord
west-Europa waar de zoge
naamde "wandelduinen" zich 
nog vrij door de wind kunnen 
laten verplaatsen. 
Na deze wandeling gaan we 
in een gezellig restaurantje 
eens goed eten, zodat we 
tegen dat het donker wordt de 
familie Eikelmuizen kunnen 
gaan bekijken die in de fruit
bomen van Koen Verscboore 
huizen. Deze muis van de 
familie van de slaapmuizen is 
een echt prachtdier. Zijn 
lange, slanke staart eindigt op 
een zwarte pluim. Samen met 
het opvaJlende zwarte masker 
en de grote oren zijn dit 
ollmisken-bare kenmerken 
van de Eikel-muis. De dieren 
zijn vanop bijna-aanraak
afstand waar te nemen, ten.~ 
minste als bet goed weer is, 
dus hopen maar... 
Duur: 

43 

komen we aan in het Cal~ 
meynbos, waar we naar de 
grondeekhoorns gaan kijken. 
Rond 16 uur rijden we naar het 
Westhoekreservaat voor een 
mooie wandeling. Tegen 19.30 
uur gaan we avondeten in een 
gezellig restaurantje. Wanneer 
het begint te scbemeren (rond 
21JO uur), rijden we naar het 
huis van Koen Verschoore 
(Sportlaan 7, De Panne), op 
zoek naar Eikelmuizen . Hier 
kan je zolang je wil de 
Eikelmuizen observeren. 
Onkosten: 
- Carpooling: wie meerijdt, be

taalt € O.OS/km aan de chauf
feur. 

- Avondeten: ieder op eigen 
kosten. 

Meebrengen: verrekijker, zak
lamp. 
Maximaal aantal deelnemers: 30 

Knaagdieren in braakballen: 
het verzamelen, het pluizen en 
de resultaten 
Onder leiding van Bob Van~ 

dendriessche gaan we een 
namiddagje braakballen plui
zen in het RUCA. 
Tijdens een korte inleiding 
gaan we in op bet verzamelen 
van braakballen: wanneer, 
waar en hoe verzamel je het 
best braakballen, is het kennen 
van het soort uil van belang bij 
het interpreteren van de resul
taten? Hoe bewaar je en pluis 
je braakbaJlen, hoeveel pluis je 
er het best? Welke knaagdieren 
vind je in braakballen, a.d.h .v. 
welke literatuur kun je bet 
beste determineren? We gaan 
ook in op de moeilük te onder
scheiden soorten zoals de 
Bruine en de Zwarte rat. 
Hoe noteer en verwerk je 
de resultaten, hoe interpreteer 
je ze? Wat gebeurt er met je 
waarnemingen als je ze door
stuurt naar de Zoogdieren
werkgroep? Wat gebeurt er met 
jou als je ze niet doorstuurt? 
Stof voor een interessante 
namiddag ... 
Duur: 
We beginnen te pluizen om 
13.30 uur en stoppen rond 

We vertrekken 
om 13 JO uur. 

in Antwerpen 17.00 uur. 
Rond 15 uur Onkosten: geen . 
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Meebrengen: pincet, tanden
borstel, alle beschikbare tabel
len die je hebt liggen. 

Overige 
Mogelijk richten we nog een 
namiddag in rond haardetermi
natie en zal de bevertocht voor
afgegaan worden door een wan
deling roet een rattenvanger, die 
allerlei vangmateriaal (oont en 
hoe het best geplaatst wordt. 

Regjstratie en eten 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 
€ 8 per dag. Hierin zijn koffie 
en middagmaal ('S zaterdags 
broodjes en 's zondags koffie
koeken) inbegrepen. 
Zaterdagavond zoeken we er
gens in Antwerpen een gezellig 
restaurantje op voor het avond
eten (ieder op eigen kosten). 
Ook 's zondags tijdens de ac
tiviteiten die lang duren) gaan 
we avondeten in een restauran
tje (ook weer ieder op eigen 
kosten). 

Inschrijven kan door het 
inschrijvingsformulier voor 20 
augustus in te vullen en op te 
sturen, door te mailen of te 
faxen naar: 
Goedele Verbeylen 
Laurierstraat 2 
2600 Berchem (België) 
Tel. +32-(0)476-59.03 .92 
Fax +32-(0)9-272.28 .01 
E-mail: goedele.verbeylen@lin. 
vlaanderen. be 

De inschrijving is pas geldig na 
ontvangst van het inschrijvings
formulier én hel inschrijvings
geld. Dit kan betaald worden door 
het juiste bedrag te storten op 
rekening nr. 979-9787305-10 van 
Zoogdieren werkgroep Natuur
punt Vlaanderen (V1aanderen) 
of Postbank 203737 van VZZ 
Arnhem (Nederland), met de 
vermelding "inschrijving 
knaagdierensymposi urn". 

Overnachting 
Deelnemers die van ver komen 
en vrijdag, zaterdag of zondag 
willen blijven overnachten, kun
nen terecht in Jeugdherberg 
Antwerpen 'Op Sinjoorke', Eric 
Sasselaan 2, 2020 Antwerpen . 

1 overnachting (+ abonnement 
jeugdherberg) in een kamer 
met meerdere personen kost 
€ 13 . Ontbijt en lakens zijn in~ 
begrepen, dus je hoeft geen 
slaapzak mee te brengen . 
Zo spoedig mogelijk opgeven, 
s.v.p.! 

De jeugdherberg is bereikbaar 
met bus 27 vanaf het Centraal 
Station. 

Info- en boekenstands en posters 
In de bal van het RUCA is er 
plaats voor allerlei info- en 
boekenstands. Ook kunnen er 
posters opgehangen worden . 
Hiervoor zijn tentoonstelUngspa
nelen (1 m breed x 2 m hoog), 
plooitafels (0.70 m x 1.60 m) en 
plooistoelen beschikbaar, maar 
je moet ons wel voor 25 juni 
laten weten hoeveel je van elk 
nOdig hebt. Als er aan de info
en boekenstands iets verkocht 
wordt, vragen wij 5% van de 
winst als deelname in de 
onkosten van het symposium. 

Samenvatting van de voordrachten 
De teksten van de voordrach
ten en de samenvattingen van 
de workshops zullen verschij
nen in een speciaal nummer 
van "Lu tra". Tijdens het sym
posium kan je intekenen om 
dit te ontvangen, tegen maxi
maal € 2.60 (tenzij je al gea
bonneerd bent op Lutra na
tuurlijk en tenzij we nog een 
sponsor vinden, dan krjjg je het 
gratis in de bus). 

Nog vragen? 
Dan kan je terecht bij : 
Goedele Verbeylen 
Laurierstraat 2 
2600 Berchem (België) 
Tel. +32-(0)476-59.03.92 
Fax +32-(0)9-272.28.01 
E-mail: goedele.verbeylen@lin. 
vlaanderen.be 
(niet bereikbaar van 10 tot 31 
augustus) 
of: 
Natuurpunt Studie, Kardinaal 
Mercierplein 1, 2800 Mechelen 
Tel. +32-(0)15-29.72.xx 
Fax +32-(0)15-29.72.xx 
zoogdieren@natuurpunt.be 

..." 
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Jongeren in de 
natuur: 

Vrije Vogel Club 
Speciaal voor jongeren van 10 
tot 16 jaar is de Vrije Vogel 
Club opgericht. Een samenwer
kingsverband van Vogelbe
scherming Nederland, de 
Jeugdbond voor Natuur- en 
Milieustu die, fVN Vereniging 
voor natuur- en milieueducatie) 
VZZ, de Vlinderstichting en 
S OVON Vogelonderzoek Ne
derland . Medewerking wordt 
verleend door Natuurmonu
menten en NJN. De Vrije 
Vogel Club wil jongeren be
trekken bij de Nederlandse 
natuur en zo een basis leggen 
voor 'natuurgevoel' als investe
ring voor de toekomst. Met als 
doelstelling dat ook over een 
aantal jaren voldoende vrijwilli
gers en betaalde onderzoekers 
bezig zullen zijn in en met de 
natuur in Nederland. 

Een greep uit de activiteiten 
van VVC: 
Nationale Jeugdnatuurweek 
met 50.000 deelnemers. 
Tellen voor de tuinvogeJ top 10. 
Jaarlijles mussenonderzoek. 
Vrije Vogel Clubdagen in een 
mooi natuurgebied. 
'Vrije Vogels' hét jeugd
natuurtijdschrift. 
Tientallen natuurexcursies en -
vakantiekampen. 
Kortom: de Vrije Vogel Club 
is dé jeugd-natuurclub van 
Nederland. 

Voor € 11,34 kun je lid worden 
van de Vrije Vogel Club. Je ont
vangt 6 x per jaar het tijdschrift 
Vrije Vogels, boordevol span
nende en boeiende verhalen 
over vogels en de natuur. En je 
kunt mee op excursie of onder
zoek doen in de natuur samen 
met leeftijdgenoten . 
Bovendien krijg je een fraaie 
Vrije Vogel Club-cap kado! 
Opgeven kan via RudoIf Vos, 
Postbus 925, 3700 AX Zeist, 
tel. 030-6937755, 
email: vrije.vogels@vogel
bescherming.nl 
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Tentoonstelling 
Vorstelijk Vee 

T m 28 Jwi 
Locaue Het Loo ApeldooT 
OLgarusatie Sb:chting 
ZélOr..arnE HUlsdietras..<;e'r\ . 
lnto SZH De Dne~!ag 3 
8251 J2 DIOnten 
tel ... 3 { )321 .38794 ! 

Kamp Zoogdieren
werkgroep JNM 

5 tI -n 7 Juh 
Lor...atte Nijmegen II, - ~ 

oossen rono deze stad zal 
.... e Zc,'09,jierefl vve!kgroep ~Jaa:r 
vi eren e t. eok een antul 
vallen 'Jltzetten Dl! m he t 
d otel mIneTen en ' lanteren 
van de veIsctullende zoog
dlel en g~d onder :"1e knil'; fe 

Tijgen en uiteraard om L ze 
dIeren goecl te bekIjken 
M e<"J mtonncrue 
Mocluel van Veen 
0 24-6770640 ot 
mio'(!'zwgjnm. nl 

Workshop Herkennen 
en inventariseren van 
vleermuizen met de 
batdetector 

5 tm 71ul1 
Locane EI, melo / GLD: 
K0.Sten € 42 pé'r pBrsoon ( ve! 
nachbnoen en maaltJ')den) 
lni m mafie bij 
Herman Lunpens. 
Roghorsl 'IQ 
6708 KD Wogerungen 
tel 0317·460~05 emetil. 
herman limpensrg'knowClle n! 

Bth International 
Conference Redens 
& Spatium 

22 ' .' m 2 1ulI 
LocatJe. Uruveniltè (;uthollque 
de LOIJvaln Louvain-la·Neuve 
Belgium 
TWeE!laarllJk b rengt.·· t con
mes 100-200 wetenschap}:.-.ers 
bijeen van bmn-en en buiten 
Emopo met ob ·en rale 
Uîemo. knaagdJeren en hun 
rwmreael nili: 
lI\lorm~' Ie btl PlOtessol Ene 
)e Boulenoé EI _ V'lronmetr 
and Geomatics Unit a:n.d 
Blocl1verSIt)' Re~ h Ce.nhe 

ruversite ::;athollque eie 
LOUVOlll Place CrOlX du Sud 2 
B P I 8·1348 
Louvcnn-la- e' v e . Be)glUrYi 
Tel "" 32 10 4744 3 
Fax "t 32 la 47 S8 98 Emcnl 
leboulenge@enge ucl -
oden.setsr:'t."ulll.Tn r'1 enge lei, c 
re (se r ) 

Zomerkamp JNM 
1 11. aucrustus (Alleen 
'TOOI )ónger;n I ;2-:25 lam) 
Loc.oue VI cmderen De 
Zoogdierwerkqroe. van e 
JNM goot dil keer [""liet J o en 
Jlld vertrouwd Zl.JlIj· l mb1.ITg 
mam n Ol Bel\:ilé ze zeuen 
We uops om -e Jr deIlc"B

:en weU e kleIn€- zoogdieren 
er m hel gebIed \1oorkom. n-=n 
d us zullen we weer ':'lag en 
nacht m " ""t m lOok gaan ze 
kijken welke OlJzonaere v1eeJ' 
mUlZer er rondvliegeIl e INie 
weei iopen w _ ook grotere 
zoogdieren tegen he· lIJ! 
Aleen Vool JOngeren 
Meel mformatie Machj€- van 
Veen 024-ó770M :Ji 
i..rl.l(M'zw91nm 

Hazelmuizen 
Conferentie Hongarije 

26 t. m. 2<;1 augusrus 
Locc:rtle Swn Is ván 
IJruvE'rsitelt Gödölló 
HonoanjE' 
Meel mtor matJe ' http' www 
fa.gau..hu dep 71:>0, eng oi 
http • Itang gcm hu ' tolg"! ' tol 
g y htrn ot 
OOkobolg·n-eemaiJ . hu 
Post<:l:d.Ies' Szent lstván 
Uruversi ty Dep1 Zooloqy .;llîd 
E olog'l H-2103 . Poter Kul 
Gódöllè Hongarije 

Nacht van de 
vleermuis 

3 aug stus en september 
Eurobàl organiseer ZOWel in 
Nederland (6e maal) als Belg l€' 
(4e maal) 
Meel miormahe 
DlIk Crie Ec;OnnectlOl l 

Tentoonstellingslaar. 13 
8-9000 Gent Belgl€' 
Tel +32.0922(.; 93 ij 
emall 
dirk rieli9 econnecbon lY.:, 

Symposium 
Knaagdieren: bedreigd 
of een bedreiging? 

7 t, 8 epteml:lo3l 
L "aue Ur1v :'ilten 
Anr.tlerpen DIt symposium 
wordt e0rgctniseerd OOT 
Alterro: IBM Nat ·w unl 
Stu":Ile UA en VZZ el er vem 
het 50 JC1! 19 bestacm van de 
Vu. Meêr mior mahe ~ pg"e· 

nomen m t nU1l11nel V')J, 

ZOOg·:ller 
h1101 mertie bIJ 
Goedete Ver vlen 
LaUIlerstroCU 2 
2600 Bel chen Beigïe 
Tel +32476 .590392 
ema1.l 
goe-::iele \left :!y lel\ '9'lin vlaan· 
:ielen he 

Mistnestweekend 
Bennekom 

1 3' In 1'" seprembel 
De Veld Nel ~<g roep boudi ner 
als vong I cu eer, 5. ~. laal 
weekend om m'2'~r mens_l'l 
l:1ekenà té maken ,el eze 
tec!"\lllek. . wo-arbll de nadruk 
I1g op u'lsrructle Ze ve~blijven. 

!)t.)eTcleTl1 Hoeke lem ir . 
Bennekom 
lniOlmat!e .n opg"ave bl} 
Ene TI10n ossen 07 1·5 L277c-l 
(eucthomassen,5'hetnet nl) 

Nationale Jeugdweek 

<1 t m 22 septemlJe 
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D)errlCf CO! tOC! De VUle Vogel 
Club orgaruseert oGtIVltelte 
voor Jongere m heel 
N.lerlcmd, 
Meel I.ntorn latte 
Rudoli Vos Postbus Q2.S 
3700 AX ZeISt 
tel 030-6937755 
emt dl' VIlle vogels\Q vogel· 
besche! nung nl 

ZWZ Muizenkamp St. 
Phillipsland 
26 t im 29 september 

De zoogcbelwerkg~oep Zeeland 
organiseert weel €fin wOOk6nO 
kleine zC'Jgctieren vangen 
ditmaal op St Philllpsland 
AanoeZlen h""t verblilJ een 
zeer be~rt· te capaCIteit heet 
wor.jt bij veel ln.Schrtr~r.ngAn 
ook het opvolgende week,end 
gevangen en worden de deel
nemers -!Vel de #ee ".reek · 
ends veFJeeld 
lrüormatie en opgave .bl) 
JOl Piet BekkeJ 0 11 8-506448 
lP' <>kker .nz.eelolKiner nI 

Burlkamp JNM 

27 t m 20 septernl:el (AJleen 
V/JOl ,longel en ? . 5 laat 
Lok e Ve ll)we AJ ' de zom er 
vergoot iJ J de herfst begu- ! 

hel leven DC1S ech v 101 de 
a-.:lelhel1;er' op ··e V~I ' we ... 8 

p..::xartlJd b reek: aan en dot 
belekent Burlen' Om de 
v 11 n;es te unponeH~l bnrlen 

e edelherten ncrchten 1 9 
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in geve.-c.b. , 2'ocds alk laar ... '11 
de ZoogctierwerKgroo It 
s -houwsr,ei nIe'! rrussen! 
Meer mfo! maue 
Eva de FiuJlu 024-35106óQ 
01 irJo@Twg.lnrn nl 

Pluisweekend 

Sep tember 
Hopelijk leveIt het zomer Kamp 
van e V'9ldwerkgroo in 

BIJlgonje een grok: hoeveel· 
held braakbaJmateI aal op 
met ollerle;: spannende soorten 
erin Tijdens di! weekend gaan 
2.e dit f11ltrI.eriClal plUiZen. 
In.lmmat1e en opgave bil 
Ene Thomassen. 071-5127761 
(ericthomossen@hetnet.nl) 

Symposium 
Vrijwilligers en 
Soortbescherming 

12 i.)h.10r,,€1 

Loccrt!6. De R?ehorst. Ëde 
Tijdens het symposiUm late. 
vnjwilliqers zien welke rol zit 
v€nv'u.Il~n bif de- besclJetn:tln.g 
VQJ planten- en ct.!:erSOOf!e • 

Winkel 

ME'el mioT rnohe en opgave 
Veremgmg PSO Postbus 506 , 
ó70Q ANI Wagerungen 
ernail 10 a verenj€fi:ngpso nl 
(aanmelden voor 15-9) 

Internationaal hamster
congres 

1 ') 'I m 1.3 oktober 
LocatIe. Gallo-Romelns mu
seUIn te Tongeren He! congres 
s.taat o{..o"'en voor :edeTean di.e 
gemteress8:erd Is in ds hamster 
en zijn OlotC'..o 
(natuurr~ke cik:kergebleden). 
Versé'hillende thema's k Om?fi 

aan bod 
er...ologI9 . soortbescher rtl:ing 
t::elelcl , et 
lnforrnatie Dl] . Sask:Ja MeIcelis 
tel 011': 129 7'2 . '12 (SasklO 

melcelTs(c:matumpl.1tl.\ 00) 

Verslagen weekend 

20 tJm 27 oktober 
VU kcmto..'J Al nhem 
De ctJ.v!telten van €I 

VeldweJkgroe dit)Om zullen 
weer ve'91 stol vcor verslagen 

VZZ~Winkel Prijslijst (juni 2002) 

Veldgids diersporen 
Op zoek naar zoogdieren 
Zoogdieren van Overijssel 
Belangrijke zoogdiergebieden in Nederland 
Natuur op en rond het erf 

niet leden 
Euro 
27,20 
17,20 
22,67 
11,34 

Zoogdieren langs de waterkant, symposiumverslag 
Zoogdieren en wetlands 
Klachtenafhandeling beschermde zoogdieren 
Rode lijst Nederlandse zoogdieren 
Belgische wetgeving i.V.m. zoogdieren 
Zoogdiermonitoring 
Poster "Bedreigde diersoorten in NI en VI." (gevouwen) 
Loepje 
Ansichtkaarten (per stuk) 
Ansichtkaarten (per set van 14 stuI<s) 
Samenvattingen lezingen congres Groningen sept. 2000 
The mammals of ARUBA 
Zoekkaart muizenschedels in uilenbraakballen 
Rapporten Veldwerkgroep VZZ alle rapporten (prijs per sruk) 

Tijdschriften 

3,40 
4,54 
3,40 
6,81 
3,40 
227 
4,54 
2,27 
3,40 
0,68 
6,81 
6,81 

11,36 
2,27 
4,54 

Lutra (n"Ummers van afgelopen 2 jaar) 9,08 
Lutra (alleen nummers ouder dan 2 jaar) 4,54 
Lutra themanummer egels 9,08 
Zoogdier (nummers van afgelopen 2 jaar) 5,77 
Zoogdier (alleen nummers ouder dan 2 jaar) 1,13 
Zoogclier (Digitale Index in DBase, Excel of ander format) 4,54 
Index literatuur 1959-1998 7,03 
VLEN-Nieuwsbrief 0,68 

oplever er T'lden (hl w aek.
end slaan Eie _ CM vers met 
ve-reende bachten splJke~s 
rnet kop~n 
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Schnjver " 'or en t~ zIJn,",I bJd 
ren()dert om aern dif weekeX.cl 
.'eeJ te emen 

Nationale 
braakbalpluisweek 
(Lustrumactiviteit VZZ) 

S I / in IU Ilovern.ber 
Tijdens dezË w eek pIQberen 
de \TZZ. het NatulJ,!!nuseuUl 
Rotterdam en de Vrije Vogel 
CLub. U1 samenw9rkmg mei 
een aC.!ntal natuurmusec1. Jon
geren bekent te make met 

€I inheemse tT). lÏ2enSOOJien en 
wleIisoorten e mel nmulJII:',.€
houd en nCltuurbescnermma 
l. lIormatie rul. Mandy CObb~n 
Mercurtusplem 5. 10331""\2 
AtnstetdaTI1. tel 02(}.6334496 
0106- 4386046 

Wil ;'$ ook iets atgeven voor 
de agenda. stuur !~er dan naar 
de -woeCle vem ZoogdJe! 

leden verzendkosten 
Euro Euro 
24,03 4,53 
17,20 3,63 
18.13 3,63 
9,08 2,72 
2,27 1,27 
3,40 2,27 
2,27 1,27 
4,54 2,27 
2,27 2,27 
1)3 1,13 
3,63 2,27 
1,13 0,91 
2,72 1,27 
0,68 0,45 
6,81 1,27 
3,40 1,13 
9,08 2,72 
2,27 0,91 
3,63 1,82 

6,81 2.27 
2,27 2,27 
7,94 2,27 

n.v.t. 1,27 
n.v.L 1,27 
4,54 0,91 
7,03 0,91 
0,68 1,13 
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Uit het bestuur 
Op 20 april hebben we op de eerste Algemene 
i.,..:;denvergadering (ALV) van dit jaar afscheid 
genomen van onze voorzitter Kees de Lange en 
ons bestuurslid Fons Smulders. Hun verdien
sten werden belicht) maar ook vanaf deze plaats 
past nog een "hartelijk bedankt, Kees en Fons 
voor jullie jarenlange inzet". We konden ook 
onze nieuwe voorzitter Ton Bosman welkom 
heten. Hij is als directeur terreinbeheer bij 
Natuurmonumenten geen onbekende in na
tuurbeschermend Nederland. In een korte 
inleiding memoreerde hij het belang van ver
enigingen als de VZZ voor o.a. beleid en 
bebeer. 
Positief was verder dat we, ondanks de som be
re financiële vooruitzichten voor 2001, dat jaar 
toch met een bescheiden positief saldo afgeslo
ten hebben. Dit is met name te danken aan de 
inzet van onze (betaalde en onbetaalde) mede
werkers op het bureau onder leiding van 
Dennis Wansink. 
Op 21 maart werd in Groningen het startschot 
gelost voor de cursus Klachtenafhandeling 
beschermde zoogdieren, bestemd voor ge
meente ambtenaren. Deze cursus is een initia
üefvan de VLEN en door de volhardende inzet 
van velen, van wie met name Peter Lina mag 
worden genoemd, kon bij de start het bordje 
"Vrijwillig vleermuisreservaat" worden uitge
reikt aan een familie die vleermuizen in huis 
toelaat. 
Verder werd op 9 april in Den Haag tijdens de 
internationale conferentie over Biodiversiteit) 
een determinatiegids voor knaagdieren in 
Benin uitgereikt aan vertegenwoordigers van 
LNV en van de minister van Milieu uit Benin, 
Deze gids is het resultaatvan een samen
werkingsproject tussen onze veldwerkgroep, 
bet Nederlandse Commité van de IUCN en 
Ecooperation . Het bezoek over en weer van 
onze mensen en onderzoekers uit Benin heeft 
vruchtbaar gewerkt en in beide landen wordt 
gezocht naar de mogelijkheden het project een 
vervolg te geven. 
En het jaar is nog niet om. Na onze verjaardag 
volgen nog de knaagdierdagen in Antwerpen 

. (zie elders in dit nummer voor het programma) 
en de Nationale Pluisweek in november, waar
over meer in het volgende nummer. 

Namens het bestllUl~ Rob van Apeldoorn 

Sluitingsdata 
Artikelen, vmarnemingen en 
korte berichten zijn erg welkom 
op het redadie-adrès, 

Sluitingsdata copy: 
nummer 3: 10 juli 2002 
nummer 4: 10 oktober 2002 
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Adressen 
VZZ-Bureau en ledenadministratie en redactie: 
OUde Kraan 8, 6811 LJ Arnhem, Tel. 026-3705318. 
fax 026-3704038. E-mail: zoogdier@vzz.nl 
Website .WWW.vzz.n1 

Veldwerkgroep Nederland: 
Eric Thomassen. Middelstegracht 28. 2312 TX 
Leiden, 071-5127761 

Materiaaldepot Veldwerkgroep: 
Menno Haakma. mshaakma@hetnet.n1 

Vleermuiswerkgroep Nederland <VLEN-VZZ): 
Rudy van der Kuil, Lutherse Burgwal 24, 2512 eB 
Den Haag, 070-3652811 

Informatiepunt Zeezoogdieren: 
Marjan Adclink, Naturalis, Postbus 9517,2300 RA 
Leiden 

Boommarterwerkgroep Nederland: 
Ben V.d. Hom, Celsiusstraat 4,3817 XG Amers100rt 
tel. 033-4625970 e-mail : belise@freeler.n1 

Beverwerkgroep: 
Maja Roodbergen, Droevendaalsesteeg 33,6708 
PB Wageningen 

Zoogdierwerkgroep Overijssel: 
Nico Driessen, pja Natuur & Milieu Overijssel. 
Stationsweg 3. 8011 CZ Zwolle. 038-4217166. 
e-mail: driessen@natuurmilieu.nl 

Medewerker Zoogdier in België: 
Dirk CrieL Zottegemstraat 2, 9688 Maarkedal, 
055-456610 (B) 

Aanwijzingen voor auteurs 
Artikelen dienen populair wetenschappelijk van 
aord te zijn en niet elders gepubliceerd. De voor
keur gaat uit naar stukken over de (in het wild 
levende) zoogdieren van de Benelux. Ook korte 
mededelingen en bijzondere waarnemingen zijn 
welkom. Tekst zonder opmaak (geen vette kOlf 
pen etc.) aanleveren op diskette of per e-mail 
(redactie.zoogc:lier@yzz,nl) . Zorg voor ruim illus
tratie-materiaal, maar stuur deze niet gelijk mee; 
gescande foto's en dia's moeien een resolutie 
hebben van minstens 600 dpi om in de geclruk- ' 
te tekst hun kwaliteit te behouden. In geval er 
copyright op de illustraties berust moet de auteur 
toestemming hebben voor het gebruik ervan. 
Beperk het aantal literatuurverwijzingen tot 
enkele essentiële. Per artikel kan van slechts één 
auteLU het adres vermeld worden, van de overi
gen alleen de naam. Met vragen over inhoud 
enjof vorm kunt u altijd contact opnemen met 
de redactie (voor adressen zie colofon) , 

Algemene Leden Vergadering 
16 november 2002 
Locatie: Haarhuis. 
Stationsplein 1, 
6811 KG Arnhem, 
Tel. +31 (0)264427441, 

Ontvangst: 09.30 uur. 
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Ik doe al lang aan zoogdieronderzoek. Zo'n 20 jaar terug ging ik nog met valletjes het veld i:;.î.. 
Tegenwoordig rij ik in mijn auto en noteer doodgereden zoogdie rkadavers. Daar ben ik heel 
behendig in. Zie ik zo'n lijk dan tel ik hectometerpaaltjes tot het eerstvolgende op een top-kaart 
herkenbare object. Bij een stoplicht schrijf ik de waamertüng op een briefje. Dit moet snel, want 
anders gaat een "bebulpzame" automobilist achter me toeteren. Na elk stoplicht is mijn geest 
weer vrij voor de volgende waarneming. 

Ik rij en neem waar, werk een poosje voor een aangen aam geldbedrag en op de terugweg weder
om rijden en waamemen. De kennis van vroeger over muizensoorten is niet bruikbaar. De truc 
is in een flits herkennen van vormen en haarkleuren. Mijn snortenspectrum is nog beperkt 
tot egel. konijn, haas en bun zing. Maar ik leer bij . Doel: meer soorten herkennen bij hogere 
rijsnelheden. Een waarschuwing is op zijn plaats: oppassen voor dubbeltellingen en voorgan
gers. Soms bl ijven kadavers meer dan een week liggen of remt plot~k1aps de auto voor je (en 
loop je hel risico zelf geteld te worden). 

lk vind mezelf redelijk succesvol. Op de dagelijkse 2x20 kilometer, die ik binnen Limburg rij (op 
mijn traject door Brabant schrijf ik ëlls Limburger vanzelfsprekend niets op) heb ik in 2002 al 
ongeveer 50 waarnemingen gedaan. Vooral april was een echte topper met 17 frisse kadavers . 
Elke twee dagen iet-s nieuws . Een morbide iets is. dal .ie elke dag vertrekt in de hoop dat er 
' 3 nachts verse kadavers Lijn aangemaakt. 

ln feite bestaat het onderzoek LIit rwee tàsen. Fase I het doodrijden. hier doet vrijwel elke man 
of vrouw met een rijbewijs aan mee . Fase 2 het noteren. be treft slech[s een select groepje 
connaisseur. Het resultaat van dit soort onderzoek is dat de ligging van hel hoofdverkeers
wegenl1et op verspreidingskaanen fraai wordt lJ1gek1eurd . Nu is geóleken dar z.o 'n beetje heel 
de Bendux aan fase 1 van mijn zoogdieronderz ek meedoet. moet het loch mogelijk 'lijn de 
SO-jarige club te laten groeien . Kunnen de behulpzame automobil isten zien waarvoor ze hard 
rijden: Geef gas en trek stippe.n-strepen . 

7oogdll;::~ r J'i ht"t m~e~t IIl fUrll1è.ll ieve 
zoogdier n hlad in de Benelu en 
verschijnt e lk kw n aai 

VvonJ lid van J e: V lL indusld 11IugdlC: . ( i nd ll!:>I ~1 Z ogLher n 
LUl ra .. oor een luslrul1lprij \·an € 5. JO re 'p e ('L1c olijk € 15 00 '001 20/12 . 

Schnjl lli:l <1 1' de V I L Oude Kraan 8, MO I LJ I e Arnhem 0 naar 

llHlgdler(w\<a. nl afbel naar +3 1 10)2h 3705318. 

Vermeld duidehjk. dat u een Iuslrumabonnemelll \-vilt laten IJlgaill1 . 

RA 

--------~ .. --......... 
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