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Foto Studi Wotverinel Okk Ktees 

Oe soort van het Jaar 2008 

De bunzing: toch niet zo gewoon? 

Van oudsher word de bunzing beschouwd als een in Nederland en Vlaanderen algemeen 

verspreide soort, misschien wel de meest voorkomende van de inlandse marters 

door Richard Witte van den Bosch & Jasja Dekker 
Team Onderzoek & Advies oogdlerverenlgmg va 

Oe bunzing M ste{a putorius is in elk geval 
en dier nal relatief vaak wordt gezien in 

het landelij k gebie d, al was he! maar als 
verkeersslachto ffer Exacte aantallen zijn 
niet bekend. DooI het ontbreken van vol
doende gegevens kan zelfs nie l hij bena
dering word en aangegeven hoeveel 
bunzin en er in onze c ntreien leven, en of 
het aanta l en de verspreiding is veranderd 
in het laalste decennium Voor het bepa
len van rie positie van de bunzing op de 

Rode Lijst va n I\wetsbare en Bedreigde 
Soorte zijn méér gegevens nodig. De 
Rode Lijst wordt een s in de lier Jaar bijge
steld en vormt een belang rij ke leidraad 
voo r hel beleid , zowel op landeliik, provin
ciaal als regionaa l niveau. De Zoogdier 
vereniging VZZ heeft de bunzing gekozen 
tol soort van het Jaar en I'oept haar leden 
op vondsten en waarnemingen te melden , 
zowel oude als recente 
De bunzing is één van de drie Irt Nederland 

voorkomende kle ine martersoorlerl , naas t 
de wezel en de hermelijn . De bunZing IS de 
grootste van de dri e en door zijn karakte
ristieke uiterlijk is ve rwarring met de an 
d re wee soorten vrijwel uitgesloten , De 
familie van de marterachtigen onwat in 
Nederland ve rder og de jets grotere 
steenmarter, de boommarter e.n de véél 
grotere al ter en das. Daarnaast komen we 
in hel veld soms oo k fretten ot Amen 
kaanse nertsen tegen , maar deze marter-



Fo to Studio Wolverine/ Oick Klees 

De bunzIng 15 een ech te dagslaper, dus ove rdag za l je hem niet snel t"genkomen. Hij heeft grote voorlIefde voor kleinschalige, 

rommelige erfjes. Meestal maakt de bunzing binnen een klein gebied meerdert' rustplaalsen. 

Rechlsboven , Oe wezel is een felle jager , die mei zijn lengle van 15- 25 cm de leinste rover in Eu ropa is. 

Onder: de hermel ijn in zomervacht. In de winter klcIlnlijn vacht wit. alleen ziJn staartpunl blij ft het hele iaar door zw.:.rt. 

achtigen horen va n nature in ons land niet 
thui s. Ze zijn alri jd ontsnapt of afkomstig 
van ven~lllderde dieren . De Europese nerts, 
die vroeger wel in Nederland voorh vam , is 
sinds het eind van de 1ge eeuw uitgestor
ven in ons land. Hij komt alleen nog voor 
in in de Oekralense Donau en DnJeslr del
ta 's, het zuidwesten van Frankrijk lot over 
de grens in Spanje en op enke le plekken in 
Rus land. 

Uiterlijk De bu nzing is m ximaal 46 tm 
lang en heelt een relatief la nge , goedbe-

haarde sla arl et een leng Ie tot 18 cm De 
vrouwtjes zijn wezenlijk kleiner en lichter. 
Wat hel eer-s t opvalt IS de zwartbruine 
va cht van de bunzing en de kenmerkende 
ko pteken ing . Die heefl vee l wit met 
rondom de ogen een donkere band die tol 
de onderkaak doorloopt en een witte snuil 
[met donker neuspuntjel. wat en masker
achtig effect geeft. Ook zi jn de are wil. De 
acht is op de borst , ulk, polen estaart 

bijna zwart van kleur; op de rug en de ziJ
kanl het lichaam schijnt he t geelachtige 
onderhaar du idelij aoar. Het donken! 

neuspunt je en de scherpe aftekening Van 
het maske r op de kop zijn averi ens een 
redelij k betrouwbaar onderscheid meI ve r
wilderde frette. die ook 'burl zingkleurig 
kunnen zijn , maar meesta l een roze of 
lichtbruine neuspun en een wat vaag 
masker hebben. De fret is zó nauw ver
want. dat krUisen goe mogelij k is. En 
omdat derCjellJke krUisin gen zich in de na
luur vaa k goed kunnen redden en steeds 
meer voorkomen , is soms moeilij k vast Ie 

slellen om welke soo r het gaal. 



Voortplanting Het bunzingvrouwt je 
kri jgt één tot tweemaal per jaar vier tot zes 
Jongen na ee n draagtijd va n zeven weken . 
Op ee n leefti jd va n zo'n maan d of drie. vier 
zi jn de jongen al zel fstan dig. De meeste 

bunzi ngen bereike n hun de de levensjaa r 
nie t: vet-keer is waarschijnl ijk een belang
rij ke doodsoorzaa k. 

Gedrag 'St inken als een bu nzing. w ar 
kOrf,t die uitdru king vandaan? De bunzing 
is een solita ir lev nd die r. dal zijn territo
rium markeert met slerk rUik nde vloei-
tof uit zijn anilalklleren. Naast informat ie 
oor andere unzingen, heeft dat tot doe l 

vijand n af te schrtkken . Ook andere mar
ter500 11en en roofd ieren verspreid en daar
toe anaalvloeist of look de huiskat. denk 
aan de bekende ·ka terluchtl rnaal· vooral 
mannelijke bU'lLings zi jn beruc ht. 
De bunzing leeft voornamelijk op de grond 
en jaagt voorals nachts. Zij n voedsel be
sta t uit kon ijnen. vogels l€n eieren!. woel
ra tten, mu izen en Spi tsmuizen. ok 
rept ielen, amfib ieën en insec ten maken 
deel uil 'an hel menu. Deze prooien wor-

den zelf gevangen, maar ook als aas gege
ten . Bunzingen leggen soms voedse lvoor
rad en aan van levende kikkers, die zij door 
ee n beet in de rug verlammen . Bij he t 
voedsel zoeken gebruikt de bunzi ng voora l 

zijn neus, tevens is hij ge
Sp its t op de piepgeluidjes en 
het geritsel waarmee muizen 
zich verraden . Met zijn lange. 
soepele lij f en ko rte pootjes 
kan hij konijnen en woe lrat 
ten tot in hun holen achter 
volgen Ook kippen- en 
konijnenh kken zijn gel iefd e 
foerageplaatsen . Mede hier
door we rd de bunzing . even
als de hermelijn en de wezel. 
tot voor ko rt noy ge zien als 
schadelij k Wi ld en fe l be
Jaagd. De jacht op de wezel 
werd beë ind igd in 1987. voor 
de bunzing en de hermelijn 
gebeurde dat pas in 1991. 
Ook nu nog worde n bu nzi n
gen soms (illegaa l) gedood . 
Bunzingen brengen de d g 
slapend door en vee lal 
maken ze hiertoe ebruik van 
een verborgen hoekj e. 
meestal een hol Ze kun nen 
zelf holen graven. wat het 
vrouwtje bijvoorbeel do et 
om jongen in groot te bre n
gen, maar ze ma ken ee l ge
bru ik van bestaande gaten en 
holten . Zo worden ze aange
lroffen In holen van hun lie
ve lingsp roo i, konijnen. maar 
ook In drainagepijpen , hout
stapels. takkenhopen. opge

stapel pui n. s(huurtjes, hooi- en 
strobalen: alle mogelijke schuilp laa tsen 
die een [romme lige) boerenerf kan bieden 
word en gebrui kt. Vaa hebben ze well ien 
of meer verschillende plekken om te rus
ten . 

Kleinschalig landschap Ui l gege
vens 0 er ron d 1850 utgekeerde premies 
voor gedode bu nzingen bli jkt dat de bun
zing destijds vriJwe l over he gehele land 
verspreid voo rkwam. Ook in de literatuu r 
van beg in 1ge en 20e eeuw werd de soort 
algem een tot vr iJ algemeen' genoemd . Hij 
is niet gebonden aan een bepaald bi otoop. 
al heeft hij een voorkeur voor de nabijhe id 
van water De bunzing ordl vaak aange-
roffen in oeverbegroe ii ng. maar ook in 

droge sloten. bij heggen en hal twallen en 
langs bos- en akker ra 'lden. Het is een 
50 rt van kleinschalig landschap \ aarin 

Concrete acties 
van de Zoogdiervereniging VZZ 

Op onze websi te en in onze tijdschriften 

Zoogdier en Lutra zuLt u informatie tref

fen over de bunzing en over de resuLtaten 

van de acties. Daarnaast zoeken we naar 

fondsen om een soortenbrochure te 

maken voor een brede verspreiding (bij

voorbeeld voor terreinbeheerders, scho

len, gemeente- en provincieambtenarenl. 

Veel pubLicitei t zal gericht zijn op het ver

krijgen van een goed (historisch) ver 

spreidingsbeeld van de bunzing door het 

st imuleren van het actief zoeken naar 

bunzingen èn het doorgeven van waarne

mingen. Van beLang zijn dus niet alleen 

nieuwe, maar juist ook oude nog niet eer

der doorgegeven waarnemingen I 

Door sectie van zoveeL mogelijk ver

keerssLachtoffers wordt de kennis van de 

ecologie van de bunzing vergrooi : ge

slacht , leeft ijd , conditie, parasieten, 

laatst genoten maaltijd, DNA etc. 

Door middel van een enquête onder ter

relnmedewerkers van natuurorganisalles 

zal geprobeerd worden een beter beeld 

van voorkomen en biotoopvoorkeuren van 

de bunzing te verkrijgen. 

Een ger ichte studie moet leiden tot een 

pakket van mogelijke beheersmaatrege

len voor herstel en behoud van deze soort 

in ons land. 

Waar kunt u waarnem ingen doorgeven? 
Elke von dst / waarnem ing van ee n bun
zing kan doorgegeven worden via de web
site www.telmee.nL. Wie geen beschik
king heeft over internet kan telefonisch of 
per brief een waarnemingsfo rmulier bij 
de Zoogdiervereniging VZZ opvragen. Ook 
kunt u de verenig ing bellen voor overLeg 
omtrent het opsturen of laten ophalen van 
een gevo nden dode bunzing. 

Wat gaat de Zoogdiervereniging 
VZZ in 2008 voor de bunzing 
doen? 

De Zoogdii!rvprenlglng VZl hoopt dal door 
het ultroepe-r1 van de bunZing tol 'Soort van 
het Jaar 2008 het ,:lantal doorgegeveon 
waarnemingen sterk lal toenemen Elke 
waarneming is van belang voor de verg 0-

linq van de kenniS en daarmee de be
sc:hermlilg van deze soorL. Daarom vragen 
Wil Iedereen om waarnemingen Van de 
bunzmg, maar ook van andere Iklelne) 
marterachllgen door e geven Vaker dan 

oe wezel of hermeltJn wordt de bunz ng 
aangetroffen als \lerkeers3lachtol er Ook 
die waarnemi'1gen lijr zeer waardevol 



voldoende dekking aanwezj is. Bunzingen 
mijden namelij k kale open ruimtes zoals 
we ilûnden met kort gras Tij dens hun kilo
melers lange tochten op zoek naar voed
se l ma ken zij zelfs een omweg om DIJen 
gebieden lt: ve rmijden. Lever gebruiken ze 
ruige slootkanten of een houtwal. Ove r 
hoekjes, dichte oeverbegroeiingen, onge
maaide we gbe rmen, bosJes mei rij ke 
ondergroei en braakliggend land zijn be
langriJke voedselgebieden voor de bun
zing . De seh alvergroli ng door de 
rui lverkavelin g van de jaren zes tig, de 
daarbij horE' '1 de ka le tre kslo ten en het 
maaibeheer hebben waarschijnlijk een ne
galieve Invloed geha d op de popula tIe
dichtheid van de bu nzi ng Ook heeft de 
sterke toename van het aan tal we_en de 
leefgeb ieden versnipperd 

Wetgeving & Bescherming Als bi j 
werkzaamheden in de open bare rUimte 
een sc hadelijk effec t optreedt voor be
schermde soorlen , IS een ontheffing of 
vrijstelling nodi g van arti ke l 75 van de 
Flor - en faunawel De minis ler van Land
bouw, Na tuur en Voedselkwali le il ILN I 
kan deze ontheffing verlenen. Bij het ver
le nen van een onlheffing geld t vo or b -

Foto ViLdalRoHin VerLi nde 

paalde soorten een uitgebreid e toets en 
voor andere soorten een lichte loets. Mo
menleel staa t de bun zi ng, evenals de 
wezel e de hermeli jn , in tabel 1 va n de 
Flora- en fa unawet, waarvoo r de l ichle 
toe s geldt. Voor alledrie de kleine marle l-s 
is he t e hler de ra ag of dillerecht is, n 
er geen goed bee ld is van de aa nta llen en 
dE! veranderingen hierin Gold de bunzing 
vroeger als algemeen voorkomend , dan 
was dal misschien en dele een gevolg van 
l ijn gedrag. Hij heeft de nei ging zich re
gelmati g in de buurt van b erderijen op te 
houden om te foera geren of te rusten . 
Daarnaas t w rdt hij in de schemering 
noga l eens gezi en, voocr1 1 bij het aversIe 
k n van een weg waar deze een waterloop 
Isloot , beek, ivier of kanaa l) kruis t. Dat 
leid l ook lot veel verkeersslachtoffers. De 
indruk beslaat. dat lOwel de zic htwaa rne-
llngen als het aantal verkeerss lach loffers 

de laatste de enn;a ste rk zijn afgenomen, 
Méér geg eve ns over de populatiet rends 
zouden ertoe kun nen leiden dat de soorl 
ui t tabel 1 overgeplaatst wordt naar tabel 2 
1gevoe lig of kwe lsbaa r, volgens de Rode 
Lijst l of zelfs naar tabel 3 (bedreigd of ern
stig bedreigdl 

Verder lezen? 

Dekke r-, J , M. Roodbergen & R. Klaasse n 
120021 Bunzingen ontleed Zoogdier 13121 
23 - 25. 

Jonker, N. 8, J. L. Mulder, 1994. Kleine 
marters in de Polder: wezel, bunzing. 
hermelijn.pp .25 . NOZaS, Grootebroek en 
Zoogdierve r-enig ing VZZ, Arnherm, 

Roebers , G-J , S.Halewijn 2007. Stru ikro
vers - over wezel, hermelijn, oBer, das en 
andere dappere marters, pp 72. KN NV 
Uilgeverij Zeisl , 

BroekhuIzen ,S., 8. Hoe ksira, V. van Laa r, 
C Smeenk, J Th issell . 11992, 3e herzi ene 
druk) Alias van de Nederlandse Zoogdie
ren, pp .336 . f\N f\IV Uitg eve ri j, Utrecht 

Ve rkern , S, J. Oe Maeseneer, B. Vanden 
driessc he, G. Verbeylen , S YS kollt 12003 ) 
Zoogdieren in Vlaanderen. Ecologie en 
verspreid ing van 1987 tot 2002, pp. 451. 
Natuurpunt S t udlt~ , Mec helen en JN M 
Zoog dierenwerkg r-oep, Gent. België. 



Een groepje rra njestaarten In de Schenkgroeve. Foto Ben Verboom 

Behoud winterverblijven van vitaal belang 

Limburg, winterwalhalla voor vleermuizen 
limburg wordt beschouwd als de belangrijkste provincie voor overwinterende vleermuizen 

in Nederland. Deze uitzonderlijke positie dankt limburg aan haar mergelgroeven, die 

samen goed zijn voor bijna een derde van het totale aantal vleermuizen dat in heel Neder-

land in winterverblijven wordt gevonden. In opdracht van de Stichting Instandhouding 

Kleine Landschapselementen in limburg (lKU, maakte de loogdiervereniging VZl een 

overzicht van de huidige stand van zaken, alsmede van de gewenste toekomst van de lim-

burgse winterverblijven. In dit artikel een aantal kernpun ' en Uit het rapport. 

door Ben Verboorn. Vil mar ~ijkstra en Ludy Verheggen 

Limburg is een vleerrnuisriJke r rovincie 
Zowel in de zomer als 111 de winter kunnen 
we er zeker dertien 500rten vlee-rlulzen 
aan treffen. waaronder de ingekorven 
vleermuis Myo lis emarginatus. de grijze 
grooloorvleermuis Plecoluç austriacus en 

de vale .ee rmu is Myolis nwotis. soorten 
die i: lders in NederlanrJ nagenoe ontbre 
ken Verspreid over de rrovincie zijn. naast 
mer gel groeven, enkele ti entalten bauw
werken In beheer als winterver l;Jf voor 
vleermuizen, Ten behoeve van een effectief 

provi ciaal beheerbeleid , gerlchl op over
winterende vleermulz n, heeft e Stich ting 
IKL de Zoogdiervereniging VZZ ve rz ocht 
een onderzo ek uil t voe en naa r het. be ·· 

lang van vleerml liswinter erb tiJven in lim
burg . Ook werd een analyse gevraagcJ van 



het eno rme bestand aan te lgegevens van 
de Zoo gd iervereniging VZZ. Om welke 
soorten gaat he l. waar en in welke aa lal
len komen zij voo r, en hoe ontwikkelen de 
aantallen zi ch . Deze in forrnat ie moe t lei
den tot beschermingspriori lelten en vo rmt 
een goede bas is voor het beoordelen an 
toekomstige ontwi kkelingen op het gebied 
an rec realie, beheer of ru imtelij ke orde 

ning inzake eventuele negatieve effeclen 
op overwInlerende vleermU izen In februa ri 
2007 werd het rapport gepresenteerd tiJ
dens een bijeenkomst op het Provinciehuis 
van Limburg . 

De actuele stand Hel aantal objecten 
in Lmb r9 waar vleermuiste llinge wer
den ve rri cht groeide vanaf hel begin In 

,940 tot ongeveer 3 in de jaren '80 en 1 La8 
in 2005 lfiguur 1I Met 2005 bedoelen we 
de winIer van 2004/2005 Objecten waar, 
volgens hel besland van de Zoogdierver
en igi ng VZZ, tell ingen zijn stopgezet E'n 
niet meer ziJn hervat, zijn in deze l ijst niN 
opgenomen . Gegevens uit de winters van 
2006 en 2007 waren voor een aanzienl ijk 
deel nie t op tij d beschi kbaar 
In 2005 werden in tolaal J 946 vleermuizen 
geteld, waarbij het ging om negen soorten 
Itabel 11. MeI de in 200 4 waargenomen 
Bechstein 's vle rmu is en de in 2002 en 
2006 vas lges telde gl-ij ze grootooI leer
mu is komt he t totale anta l soorten op elf. 
Wal va ll op 
De walervleermuis Myotis daubenton; en 
de gewone baam leermuIs Myatis mys/a 
cinus, l,1I1delijk gezien de meesl taLri jke 
soo rten in winte-verblijven , wa ren ook in 
Limburg sa men goed voor bijna 60% van 
hel ta laa . 
Ruim 40% van het landelijk lataal aan 
franlestaarten Myotis nat/ereri kwam op 
hel canto van Lmburg 
Ingekorven leermuis, vale vleermuis en 
Bechstein's vlee rmuis Myotls bechsteinll 
werdens winters vrijwel.3lleen in Limbu rg 
aangetroffen . De laatste 5001 t komt men 
overigens de laatste jaren ook stee ds 
vaker bUiten Limburg tegen . 
Va n de g rij lf~ grootoorvleermuis zijn alléén 
in Lim urg wintE' rverblijven bekend. Nadat 
deze in de winters van 2001. en 2005 niet IS 
aangetroffen, we rden er in 2006 zes exem
plaren gemeld 

Vooral mergelgroeven Tot 1980 
kwam en telgegevens uitslu itend uit mer-
elgroeven . Het actue le objectenbestand 

telt 89 mergelg roeven en 59 andere typen 
fonen, bunkers , Ivestinglganyen , IijsJkel
ders, bak-, steen- en kalkovens en torens 

Cl el 1 
Aantallen vleermuizen in winterverblijven in Umburg 
en Nederland in 2004 en 2005 

watervleermuis 1,269 L285 5.817 6,329 

baardvleermuizen 966 1.038 2.367 2,706 

Franjestaart 620 729 1,533 1.910 

ingekorven vleermuis 525 567 525 567 

grootoorvleermuizen 117 106 1.031 1.043 

meervleermuis 83 96 398 421 

dwergvleermuizen 85 ó5 358 387 

vale vleermuis 47 51 48 55 

Laatvlieger 3 15 11 

Bechstein's vleermuis 2 

grijze grootoorvleermuis 0 0 0 

ongedetermineerd 95 113 250 292 

totaal vleermuizen 3.809 3.946 12,343 13.723 

objecten geteld 12L 116 ca 1.050 ca 1.050 

• g~aclu II A ~ geg"""ns IVZZJ 

De r uïne van voormalig kasteel Bleyen beek in Aflerden, Noord -Limburg. In de ke lder over
Wi nteren de laats te jaren wat~rvleermulzen , franjestaarten en gewone grootoorvlecrmu izen. 
Folo Nat uurhistOrisch Genootschap in limburg, Henk Heijligers. 

Ifiguur 11 Geheel volgens de verwacht ing 
Vinde n we in mergelgroeven ook de 
meeste vleermUize n: 3.706 in 2005, da t is 
94% van het tOlaal in limburg Itabel 21 
Kijken we naar het aa ntal vleermuizen in 
de nie t- groeven, dan bl ijken Fort Willem 
IMa strieh!) en ra 1 SI . Pieter er positief 
uit te springen met respectievelij k 28 en 82 
v{eer'muizen va n vijf verschillende soorten . 
Als we de objecten beoordelen op hE' t voor
komen van bij ondere soorten , zien we da l 
deze in Limburg , behoudens in een enkele 
bunker , niel builen de groeven zijn gevoll-

den . Tol de bijzondere soorten Iingekorven 
leermuis, vale vlee mu is, grijze 9,00t

oorvieermuis en Bechstein's vleermuisl 
rekenen we ook de meervleermuis Iyotis 
dasycneme, waarvoor limburg een tradi
tioneeloverwillteringsgebie in Nederland 
vormt. Vijf soort [g roeplen hadden !n 2005 
een aantoonba re voorkeur voor groeven 
wa ervleem1u izen, baardvleermuizen, 
franjestaart, ingekorven vleermuis, meer
vleermuis en va le vleermuis . Dezetrde 
soorten kwamen minder dan verwacht 
voor in een aa 'l tal andere typen ve rbli jven, 



of hadden geen voorkeur. Oe franjeslaart 
referee rde naast groeven ook for ten 

Grootoorvteermuizen werden juist in alle 
typen objec ten aa ngetroffen, behalve in to 
rens De gewone grootoorvleermuis Pleco
lus aur itus is ook de en ige soort die tot op 
heden IS aa ngetroffen in nieuwbouwpro-

jecten : in Limburg zeven tot 2005. 

Aantalsontwikkelingen Uit trenda 
nalyses over de per iode 1986-2005 blij kt 
dal enkele soorten toenemer\ De stijging 
is me! name spectaculair te noemen voor 
de ingekorven vleermui s en de fra nj e-

slaart , maar ook de vale vleel muis en de 
gewone baa rdvleermuis vert onen een dui
deli jke opgaande lijn in de onderzochte pe
node . De aa nta llen meervleermUIzen en 
watervleerm uizen bleven netto In Limburg 
ongeveer geli lk, terwij l zij landelijk gezien 
stegen . Dit laatste IS te erklaren doordat 

Figuur 1 Relatief aandeelobjecttypen in 2005 (n=148}. 

IVest inglgang - Fort 

D Bunker 

D Ij skelder 

19% D Kelder 

D Mergelgroeve - Steen/Kalkoven 

D Toren 

Overig 



hel. Hollands duingebied en Gelderland de 
laatste jaren slerk in betekenis toenarnen 
als overwintermgsgebteden voor deze 
sa rten Ook de gewone grootoorvleer 
muis laa t netto in Limburg over de hele 
periode geen du idelij ke trend zien. maar 
ve rloon t in de ti ssen liggende jaren vele 
pieken en dalen , zowel in als buiten de 
groeven . Landelijk nam de soortlichtloe 
De Limburgse trends van alle onderzochte 
soorten , met uitzondering van de grool
oorvleermuis . komen sterk overeen meI 
die in de ~roeven Het succesverhaal van 
de franjes taan wordt ech ter deels ver
klaard door ander~ Iypen objecten , waar 
nog een aanzienlijk sterkere stijging op
trad . Opvallend is daarnaast dat het aan
tat verblijven et rranlestaarten in twintig 
jaa r slerks gestegen , va n 11 in 1986 tot 
57 in 2005. 

Een goed winterverblijf, 
wat is dat? Wanneer is een ru irnte ge
schikt als winlerverbliJf voor vleermuizen? 
Dit hangt af van een aantal kenmerken van 
hel verblijf zelf en, naar ve rwachting . van 
kenmerken van het omringende land
schap. Uit een eenvoudige regressie ana-

lyse van de invloed van volume, binnenkli 
maat en landschapskenmerken op de be
zettingsgraad , bleek in eerste inslantle het 
volume van het object bepalend te zij 
Daarnaast konden positieve effect n wor 
den aangetoond van de str'uctuur van het 
landschap, als lijnvormige wateren , heg
ge , houtwallen, bomenrijen en bebou
win g. Snelwegen daarentege '1 hadden een 
negat ieve invloed . Oo k bleek de aanwezig
heid van andere verblijven binnen één ki
lometer een posilieve invloed te hebben. 
Overigens heeft onderzoek in Utrecht naar 
hel gebrui' van fo rlen door vleermUizen 
duidelijk gemaakt. dat winterverblijven ook 
bUiten de wtnrerperiode lin de zwermfase 
en de kraamperiode) een belangrijke func
tie I/oor vleermuizen kunnen hebben [Lim
pens et al. 20071 Dit geldt oo k voor de 
Limburgse objecten IDekker & Limpens 
2 07) 

Landelijk belang Limburg lij kt het 
goed te doen ten opzichte v n de rest van 
Nederlana. Uit de cijfers [label 1) blijkl dal 
de provincie met 35% an de overNinter
aars een zeer belangrijk overwinterings
gebied voor vleermui zen IS OOK de 

Een van de ingangen van de Sibbergroeve, een van Limburgs meest vleermuisrijke objecten. Foto Ben V.rboom 

aflande lijke sool'tenscoren ' goed. Alle 
soorten waren in LimbUl g in 2005 beler 
vertegenwoordigd dan in de rest van IlJe
derland. De oververtegenwoordiging was 
het minsl sterk bij de dwergvleermUizen 
en de grootoorvleermuizen. De tngekorven 
vleermuis en de vale vleermUIs zijn In de 
bere1<. ningen buiten beschouwing gelaten , 
mdal zij buiten limburg niet of nauw -

lijk worden gevonden. Dit geldt in 2005 
ook voor de Bechstelll 's vleermuis en de 
grijze glootoorvleermuis 
Alle in de periode 2001-2005 in winter er
blij en aangetroffen soorten kunnen INOr
den aangemerkt als aandBchtsoort voor 
limburg . Op basis van hun status in natio
nale en internationale rode lijsten en ver
dragen kan tevens een prioritering w rden 
aangebracht. H ge prioriteit krijgen dan 
vale vleermu is, inge korven vleermuis en 
Bechstein 's vleermuis. Een middelhoge 
prioriteit kan worden toegekend aar fran
jestaart, meervleerl11uis en grijze groot 
DorvleermUis. 

Meer winterverblijven: 
waarom en hoe? De moge lijkheden 
voor overwin tering v n vleermuizen in 



Tab I:" Topobjecten in Limburg . Weergegeven zijn de objecten - het betreft hier uitsLuitend groeven - met de hoogste aantallen 

vLeermuizen (n=9), aangevuLd met objecten In=41 waar meer dan tien exemplaren van een bijzondere soort zijn gevonden. 

Z on nf'berCj stelst!l 

Koe lebo'i l'n groeve 

Groe~e de Kee l 

8arakkengroeve 

':,rhenkg roeve 

51bbergroeve 

Canner lJe l-ggröevl! 

GerneenteQroeve 

F less~nberggroev c: 

Geulhemmprgrueve 

WIJ nga rdgbergljroeve 

Va l leriberggroe'lf' 

F311enherggroevc 

Limbu rg slaan endel" toenemende ril'uk . 

Veel onderg ondse ru imten kregen een 

nieuwe func tie of werden opgerUimd. 

Daarnaast werden steeds meer groeven 

commercieel geëxploitee l"d ell daardoor 

min der aantrekkelijk VOQr vleermuizen . 

Deze onwlk kelingen re .. htvaardlgen een 

uitbreiding van het aanla l geschikte vleer

muiswi nlerverb li]ven in Limburg . 

Op de eerste plaats kunnen de huidige ver 

blijven verbeterd worden . Maar ook kan 
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gezocht worden naar geschik t le Inaken 

bouwwerken, en tenslo tte kan nieuwbouw 

plaatsvinden, In bepaa lde delen van lim

burg zijn Ilauwelijks of geen wln lerverblij 

ven bekend , zoals Hl het oQste lijk 

Mergellano , de Mijnstreek, de zU ide l ijke 

Roerstree k en het zUidelijk en noordelij k 

Peelgebied . Met name het zuidoostel ijk 

deel an ZuirJ -Limb rg heeft grote potenti 

als lee rgebied voo r vleermuizen, zowel In 

de zomer als In rie winter. 

Dil proj~ct is ultgevoern door de Zoogdiervereniging VZZ in opdracht van de Stichting InslJndhoudmg Kleine 

LandschapselemEnten in Umburg IIKLt HEI proleet werd mogelijk gemaakl dankzij he! programma 'Zuld"lIm

burg. Vitaal P1aUeland' mel subs idies van de Europese Unie, de provinCIe Limburg en IKL Medefmancienng 

kwam \/anult het EDGFL. afdeling Garantie, 

Oe volgende organisaties en personen leverden een bijdr.Jge aan de totstandkoming van dit overzicht, 

Het Natuurhistorisch Genootschap In Limburg stelde wintertelgegevens beschikbaar aan de Zoogdiervereni

glOg VU . · anvuUende informati" over Umburgse objecten en informatie over lel resultaten kregen wij van Wiel 

AaIen . Jan Buys , Jos Cobben, Bernard Grol. Henk Heijligers. Wouter Jansen. Jan Kluskens, Hans Weinffilch en 

Rombout de Wijs . • Ed Stevenhagen berekende volumes van groeven . • Hel CBS [Tom van der Meij. Area van 

Strienlleverde Indexwaarden len behoeve van l rendanalyses . • Alterra IHenk Meeuwsenl berekende waarden 

van landschapskenmerken rond Limburgse wjnterverblijven en maakte kaarten (Co Onderstal!. 
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Verder lezen? 

Dekke l-, J J .A & H.JI7A Limper15 2007 . 
Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Ne

dertandse Zoogdieren VO I\IZ 2006 . Deel 7 

zwerm local ies bil winterverbliJven " VU 
rapporlnummer 2007 .24 Zoogdiervereni

ging VU, Amhem 

DIjkstra. V , L. Verheggen , H. Weinreic h & 
8 . Daernen 2006 . WinterteLUngen \lan 

vleermuizen in limburg . Nal uurhlsto l'i sch 

Maand blad 9511136-1.0 . 

Llm pens , H J G,L\ , [A Jansen & J.J A 
Dek ker. 2007 VleermuIsleefgebieden in 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie Onder-

zoek naar hui di ge funct,es voor vleermui

zeil , hu idig geb ru ik. kfletpuMen én 

mogelij \ hed en lot du urzame ontwikkeltng. 

Dl'e l. 2: OnderzoeksrappOrlage . VZZ rap

port nu mer 2006.054-1 Zoogdierverelli

ging IJZZ, ArnhlO'm 

VerboolTI. B 2006 . Winterverblijven \loor 
vleermuizen in Limburg . VZZ rappori 

nummer 2006033. Zoogdierverenl'llng 

Im, Arnhem. 



Grote grazers. zoa ls deze Schotse hooglanders. hebben mogelijk een negatieve invloed op de 
verspre iding van de Ziekte van Lyme .. Fo lo Wietse Bakker 

Open landschap verkleint kans op de Ziekte var I Lynle 

Grote grazers tegen teken 
De teek fxodes ricinus (Schapenteekl brengt de ziekte van Lyme over: Deze ziekte wordt veroorzaakt 

door engroep bacteriën die behoren to ' het complex van Borrelia burgdorferl, waarbinnen momenteel 

6 ver schillende soorten worden onderscheîden. Alle landzoogdieren. maar ook hagedissen, vogels en in-

cidenteel mensen worden door de teek gebruikt als gastheer • 

. door Leo van Breukelen 

Oe leek komt vee l voor in bosranden en 
stru ikve ela ties waar hij een gunstig mi
crokllmaal vindt. Tevens bieden deze habi
lalsvoedsel en dekk ing voor dieren die als 
gaslheer dienen voor larven en nimfen van 
lekei1 Izie kader!. Ui t on derzoek van d 
Universiteit van Berl ij n bli jkt dat voora l 
muizen e zangvogels een belangrijke rol 
spelen bij de verspreiding van Lyme d ze 
vermeldm li jkt opmerkeli jk. an t alge
meel wo rd en voJels in Npnerland gezieit 
alsgelegenheidsgaslhee rl Daarnaast is 
bekend dat grote hoefdie len hel habllat 

Figuur 1 
De levenscyclus van de teek 

voor leken negatief beïnvloeden . maar hU il 
rol in de versp reiding van Lyme was nog 
nie duidelijk. aa k IS gesuggereerd dat de 
Inzel van 'grote grazNs lom dichtgroeien 
van landschappen te voorkómenl. de ver 
preiding van Lyme luis t doet toenemen . 

Ond erzoekers van de Un lversiteil in Berlijn 
hebben hiernaar onderzoek gedaan 
Het ondel"zoek vo nd plaats in de Noord e· 
lijk Vogezen. H ier gra zen 250 Schotse 
Hooglanders Jaa ron d In een systeem van 
wisselbeweiding mei tijdelijke rasters . Het 
tota le te rrein is CIrca 200 km2 groot. In het 

11ÎJdelij I begraasde terrein en op een plek 
10 mete r buiten het beg raasde d el zijn 
teken bemonsterd . Dit gebeurde zowel in 
mei als Juni 2005 Middels DNA onderzoek 
zijn de teken onderzochl op de aanwezig ' 
heid van Borre lia en op de diverse soorten 
Borrella . 
Hel resu ltaat was heel opmerkeliJk nim 
fen en adulte teken waren respectievelijk 
4x en 6x zo vaak besmet buiten de be 
graasde eenheden als daarbinnen . D on
derzoekers ve rklaren dit doordat e grote 
grazers we liswaar als gaslheer voo r teken 



di enen, mpar zelf niet esmet worden met 
Lyne en daardoor de besmetting ook nie t 
kunnen doorgeven . Teken die een b oed 
maal nuttigen op deze gastheren raken niet 
besmet en reeds besmette tek n rak n 
zelfs hun besmetting kwijt. Van hagedissen 
v as al ekend dal zij wel gasthere n zij n 
voor leken , maar de ziekt niel overbren
gen. u blijkt dal dus ook voor grote gra
zers Ie gelden. Uit eerde r onderzoek was 
gebtek n, dal ook wilde hoefdierpn als 
reeén en herte r de versprei Ing van de 
ziekte negatief be nvloeden 

Conclusie Het inz Ilen van grote gra
ze rs oorkomt lal d n niel tljdel ijkl hel 
dichtgropien van het l ndsch ap . Open len 

c 
<: 

vooral drogel landschappen zijn veel min
der aantrekkel ilk voor de tussengast heren 
va n teken . De aanwezighei van zowel in
gezette grote grazers als Wild hoefdieren 
Iherler' , reeën) zorg t bovend ien voor een 
lager percentage besmette teken . Zowel via 
belnvloeding va n het habitat <lIs door het 
voo rkómen van ove rd ra cht va n Borre lia 
zorgen de grote hoefdieren dus voor een la 
gere kans op besmetting met Lyme. 

Bron : http://www.cdc.gov/ncidod/Eid/voI 12noI2/ 

05- 1552. htm 

RIChter 0, Maluschka F-R Modulatory effect 0' 
cattl@ on nsk for Lyme disease. Emerg Infecl Dis 

lserial on Ihe Internetl. 2006 Dec ldate Llledl . 

Aantal mensen dat een tekenbeet gemeld heeft per leeftijd. 

Bron' .teek ur.nl 
Datum: 25-07-2006 
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Edelhert. Foto BrEm Achterberg 

I ntel VI w met Herbert Prins 

"Het gaat veel beter met de zoogdieren 

dan vaak gezegd wordt" 

H r rt Prins valt maar m teen met de deur In hu 5 "Ik ben en stuk optimls11scher 

dan ve l nd r m nsen. In Ned rland zijn er w er zilverreig rs. d zee rend bra dt tller weer. 

n d kr nvogel. Ook onze wilde zWijnen gaat he ' voor d wind. 

Ma r In pl ts van r rots op zIJn. maken wij r een probleem van." 

door Froukje Rienks 

Het lekent deze hoogleraar res uree e 0-

logy in Wageningen . Naar hij ir ieder ge dl 
iets ::Jver gezegd wil he ben zijn de span
'lende ontwi kelmger van enerzijds vr ij
valte de landuouwgl onden en anderzijds 
de op kon st van blOnr ndstoffen 'DII zat 
een grote impact op z gdleren hebben .' 

AlS ecoloog doel u veel onderzoek aan dl -
ren en diergedrag, Wa t hebt u mei 100g

dieren en hoe 15 dal zo gekomen? 

'J2 rol t in en bepaalrl leven Dat lijkt mis
schien vrije keuLe. 'I'1aar he ;s meestal 
toeval. EigentII k ben Ik niet bovenmat 9 

geinteresse rd n zoogd ren, Je kun me 
even enthousia<;1 k ijgen voo r een panlo!
feldlerle of een bladluis Dieren zijn wel 
teuker dan planten want door beweging 
kunnen ze dingen veel beter iaten zien . 
Op de middelbare school vond ik rI?\uur
kunde hel mooiste '1èlk door hel expen-



Een tv-programma over de 

invloed van de leefomgeving 

op het gedrag van edelher-

len deed Herben prins be-

sluiten een 

promotieonderzoek naar de 

evolu tionaire contexl van 

gedrag te doen. 

Onder: 

Herbert Prin5 aan hel werk 

il) Afnka 

mentele rvan . Dat zie Je nog steeds terug 
In mijn werk . Hoogleraar el ologie Gerard 
8aerends, een vriend van mijn vader, 
haald me over om biolog ie te gaan stude
ren in Groningen Daal- oleek de veldbiolo
gie sterk vertegenw rdigd te zlln, Ik had 
niks me! dieren en begon me i een afslu 

deervak over potenlièle natuurl ijke ve ela 
l ies in Ned erland . Wal eer orwn l Na t e 
maanden ben ik ermee gestopt en wer Ik 
hippie In India . Maa r professor Dingeman 
Bakker had gezegd Je bent altijd vl iJ om 
terug te komen." En tl;l aa[f maanden later 
kwám ik terug , vanwege de volledige zin 
ledigheid van het hippie bestaan . De pro
fesso r vond mij ge schikter voor 
plant-dierinteractles Mijn hommelonder
"Z oek vond ik inderdaad ha tstlkke leuk en 
als tweede onderwerp onderzocht Ik gan
zen op Schiermonniko g. 
Daarna wilde ik graag promo eren. Toeval
lig zag ik een lv-programma over edel her
lenonderzoe k In Engeland , over 
ehavlOural eco logy : waarom hebben 

beesten bepaa lde gedragin gen en hoe leidt 
natuurli jke selectie daartoe') In Nederland 
werd toen nog niet naar de evolutionai re 
con text van gedrag gekeken Die Engelse 
prof Wilde da l ik aan Afrikaanse buffe ls 
ging werken. Je ku nt wildllfe bio lo en 
groiweg in delen in twee typen fea ther of 
fU I Ik ben geen van beide ; het gaal mij om 
de natuurwetten erachter Mechanica vin d 
ik hel allermooIste daar kun je een lheo
rle n et één expe riment toetsen, In de eco
logie is het veel moeilij ke r, maar dat is dan 
ook de uitdagin ,'. 

U werkte op Spitsbergen en Schiermon
nikoog en van Canadél tot Kenia. Waarom 
speCialiseerde u zich uireindelijk in de lro
pen? 

'Zo sta Ik bekend , omdat er in Wageningen 
een vacatur was mellropen ' in de om-

schrijving. Maar ik ben verder nie l gespe
cialiseerd . De tropen zijn heel leuk van
wege de diverSitei t, maar voor de eco log ie 
met allerlei re lati e< is hel er ing eWikkeld 
In het ,4rctische gebied lee r Je natuurlijke 
selectie kenllen . Als Darwin naar Spi tsber
gen was egaan in plaa ts va n naar e Ga
lapagos, dan was hij in een half jaar klaar 
geweest. " 

Wal bepaalt het aantal diersoorten in een 
gebied en de verspreiding van de soorten? 
"Dat is de fundamentele vraag. Waarom 
heb Ie van de ene 50 rt weinig dieren en 
van de andere veel? Of waarom komt die 
ene soort dáá r voor en ergens anders weer 
een andere? Moeten we dat verklaren met 
de nichetheorie (wat men Jaren heelt ge
dachtl of met oncurrentie of fa cilitat ie?' 
BIJ facilitatie maakt de ene soort de omge
ving Ju ist geschikt voor een andere. ''I k ben 
met concurrentie opgevoed Mi jl) bijd ra ge 
aan de wetenschap , same n met Han Olff , 
is da t we meer oog hebben gekregen oo r· 
facilitatie. Concurren tie werd zo vee lvuldig 
bestudeerd , omdat we in een kapi tal isti 
sche wereld leven Dus geloven we da t 
concurrentie alles verklaarl . Optimal fora ·· 
gi ng" [de theorie dat dieren 7Ó eten zoekell 
dat ze de maximale hoeveetheld energ ie 
binner1krijgen per tijdseen eidl "komt 
rechts treeks it hel economie handboek . 

In de 1ge eeuw reisde de Russische anar
chist Prins Kropot kin mee met Przewalskl 
naar verre oorden, onder andere voor gmle 
hoefdieren . Te paard las hij twee boeken 
van Darwlr1 en vond dat hij uit zijn nek 
kleIste . ' Ik zi e gewoon at gr te en kleine 
grazers samen oorkomen ... I\ ropotk in 
wees feitelijk al op facilit at ie . De bioloog 
MacLeod van de universiteil in Antwerpefl 
haalt Kropolklll rond 1900 nog aan . Daarna 
kwamen de nat ionaal-socialistische en oe 
Amerika an se vn je-rnarklgedachte op en 
facili lalie verdween voor lange li jd uit de 
wetenschappeli jke li tera tuur. Maar juist in 
die samenwerking In het diflrenrijk ben ik 
stee smeer geïr'lteresseerd . 

De tweede belangrij ke Loodschap lilt mijn 
werk als gedragsecoloog komt bij de buf
fels vandaan Over de buffels was al vee l 
gesch reven , met name door Tony Si nclai r. 
De stieren nemen b sl lssil1gen was de 
conclusie : de grootste bullen zi jn de baas, 
dan de kleinere en tot slot e r()~wen ats 
sloven . Als promovendus lees je de goe 
roes, möar de conclUSies klopten niet met 
mijn eigen gegevens. Dat koste me ander 
half Jaar Mijn voorganger op het onder-



Afn kaanse buffeLs .. Foto Dennis Wansink 

"Als Darwin naar Spitsbergen was gegaan in plaats van naar de Galapagos, 

dan was hij in een half jaar klaar geweest" 

zoeksstati on, lan Douglas-Ha mi lton , zag 
da t bij olifanten voora de oudere rouwt jes 
erg belangrijk warefl . In het noorden en 
oosten domineerden in erdaad de rouw
tjes. Maar in hel zu iden , met lagere 01; 

fanl dichthe d~ n, waren hel de mannetjes 
De schellen vielen miJ van de ogen : het so
CIale gedrag hangt dus af van de pODula 
tieomstandighed n. Dit was een nieuw 
inzicht. L ben ik ook een postmodernis t i
schlö' ecoloog gewordlö'fl . i hp. l ruth is in 
the eye of the beholder' De Schot Dou
glas -Hamilton dacht bi.i de olifan ten e 
matriarchale clans uil zijn maat schappij 
terug te zien De paternallsli sc he Zuid
Afrikanen 0 oua-kolon iale Afrikanen 
zoals Sincla ir zagen juist et pat ria r hale 
systeem in de Dierenwereld Zelf ben ik uit 
de Do lle Mina-t ijd, en ik zag bij de buffels 
het belang va 1 de keus van de vrouwen 
Het gaa l er in de wetenschap nie t om of 
iels waar is, maar of het plausi bel 15. Ik 
ben heel arrogant. maar als wetenschap
per ben ik veel nederiger da n veel mensen 
denken. Ik ben griJag in een expertmen tele 
omgeving; daar ben Je minder afhankelij k 
van 'waarheden ' 

We kennen allemaal het prolMem van va
liditeit van waarnemingen. ·'I k heb heel 
zeldzame aterspit smulzen gez ien waar 
dat helemaal niel kan"· Je gaat twij felen 
aan jezelf, maar 0 k of Je de andere waar
nemingen wet gelooft. Ik ben bezig met de 
kwalite it an conclusies en hoe goe d je 
be nt in hel overtuigen van anderen. Het 
woord professor hangt niet voor niets 
samen met prefeet: hiJ die mag spreken in 
het ope nbaar. I ben me nu veel meer be
wust aat het een echt publieke laak is.·· 

Grote grazers zijn sociale dieren. U onder 
zocht onder andere hei stemmen · onder 
buifels over waar ze gaan grazen. Ziet u 
dal ook bij andere sOOrien ? 

·Ja : herten doen het. Ik denk persoonlijk 
dat ganzen hel Dok doen en ve rmoedeliJ k 
ka lo 9s e zebramerries. Of een gemeen
scha ppelijke beslissing t t betere resulta
ten leidl dan een individueleÎ Hel antwoord 
t'lk t Ja · an di l is aok de basis voo r onze 
eigen democra tie. We kennen de toekomst 
niet. Hoe \lun je dan je fitness 0f\ tlma llse
ren ? De basis biJ gra zers is onzekerheid 
over de ve rdeling van eten over de rUim e. 

Daar komt biJ dat zi j - en wij - niet weten, 
of een and er een plek at gebrtlikt heelt. · 

U was vertegenwoordiger van Nederland 
en de EU hij de Convention on BiologICai 
Diversrty Wat speelt er op !let gebied van 
blod/Versileil van dieren? 
'Er is een hee l scherp onderschei d tusse n 
ontwikkelde en onon twikkelde markten. 
De westerse wereld is zó efficiënt. dat we 
landbouwgronden verlaten. Het k··impen 
an de bevolki ng vangen we op met bur

gers uit Oost-Europa, In de Oek raïne word t 
50% te rugloop in de bevolking verwacht ; bij 
de laatste volkstelling waren er in Rusland 
al 10.00D verlaten dorpen . In Frankrijk is 
één miljoen hectare verlaten en in Lelland 
22% van de landbouwgrond In pen be rg 
dorpJE' in Italië is vo rig jaar de laatste in
woonste r overleden; In plaals van mensen 
zagen wi j er en wolf op het dorpsplein . In 

uitsland wa ren er nog nooit zoveel zwij
nen' reeë1 en edelherten Door de verla
ten akke 's meI een rij ke bodem is het 
tafeltje dekje. Het beel dat na luurorgani
sat ies schetsen van Europa is te zwart . Hel 
is niet 1 oor 12 De wo lven staan biJ Lyon 



Wild zwijn. Foto Bram Achterberg 

en beren zijn een probleem. De wederop
bloei van dit soort zoogdieren is gigantisch 
Ook die van graset nde ganzen en dierpn 
die op zich t jagen in helder wa ter [aa l
scholvE'rs . z eehon d ~nl. li et is een heel 
andE'r verhaa l dan in d ontwlkkellngslan 
dpn, waa r nog wel een bevolkingsexplosie 
s. Maar al in 2030 gaal de Chinese bevol 
king INeer dalen. is Oe voorspelling 
Een andere facto r zi jn de biobrandstoffen . 
Je hebl twee soorten. De eerste wor I ge
maakt van voedingsgewassen en dat is 
mede door het prijsopdr ijvende effect aso
cialitei t ten lop Van één lank ma lsethanol 
VOOI een SUV kan een Me xi caanse familie 
een jáá r leven . Oe tweede soort biobrand
stof IS mmder bedreigend voor de wereld 
VI ede : cellulose - mzetllng . Dil kan door 
aa'lplant van snelgroeiend hout zoa ls po-

pulieren op een deel van de verlalen la d
bouwgronden. Het is niet onmogelijk om 
deze gebieden zr." in te richten dat je én bi
ofuels hebt én plaats voor biodiversite it en 
zoogd ieren .. 

Wat brengt de voorspelde klimaaIsveran
dering ' 
·· De C02-concentratie neemt waarschijn
liJk verder toe. Daardoor verandert de con 
currentieverhouding lusse strUiken en 
grassen. Je knjgt een ontwikkeling naar 
bos. Daar is minde r pI k v or graseters, 
maar soorten die vooral houtige gewassen 
en kruiden eten Ide ·browsersÎ gaan erop 
voru il. In een nieuw boe k. [let uit. schriJ
ven we over de gevolgen van klimaalsver
an dering en veranderend landgebruik voor 
deze dieren . 

Hoe kunnen we duurzaam gebruik maken 
van ecosystemen } 
"In West-Europa gaat het prima. In de tro
pen ook. Daar gebeurt da t bijvoor eeld 
door gasten erblijven te exploiteren in co
eiger:dom met de arme bevolking . Het 
oude boerenland in Zuid-Afrika is groler 
dan Frankrijk én groter dan de Nationale 
Parken bij elkaar Ze kunnen er wild hou
den . ats ie de hekken weghalen en het be
heren als een natIOnaal park - maar dan 
ten behoeve van winstmax rr.al lsat,e. Daar 
kunnen wij el:' an leren Di t model is 
deels te gebruken voor de verlater! land
bouwgronden hier 

Hij staal bekend om zijn onderzoek 

aan buffels on de Il'\')p~n . maar 

volgens Herbert Prins 

Ihier lil het midden I leer je meer 

over naluurlljke seleclle in 

het Arrtisch gebied. 

dan In de tropen. 

lf" u 

II r c.. . I f !\ J } J 

'We moeten ons re aliseren dat hel hee l 
goeo gaat met het Nederlandse en Euro-

ese natullrbeleid . en dal veel beter voor 
het voetlicht brengen 111 plaats van het ge
z ur van natuurbeheer ers. Het gaat al30 
Jaar heel goed . Sind~, inO is in EIJropa 
geen enkele zoogdiersoort uilgestorven 
Dal is indrukwekkend . zowel. wa t belre l de 
natulJfbescherming als de amblenaren . Ik 
ben een stuk optimistisch r dan veel an 
dere mensen. In Nederland zijn er weer 
zilverrpigers, de zeearen broedt hier 
weer. en zo ook de kraal vogel. Ongelool 
lijk loch? Prins Hendrlk.ZwiJne heintje . 
herinlroduceerde het wilde Z 'lijn op de Ve
luwe. I-liJ had zich niet kunnen voorstellen 
dat het de zwijnen nu 10 voor de winrJ ;::ou 
gaan . Ma ar in plaats an er trots op Ie 7iJn 
maken wij t'r eer probleem van . ' 

Verder lezen? 

VV"NW reg. wur. nl/uk/staff/prins 

Gordon, laln J & Herbert H T. Prins ledsl. 
2008 The Ecology of Browsing and Gra
zing Series Ecological Studies. vol. 199. 
Springer 



door Dirk Criel 

Struinende katten Hel is met een 
klein hartje en onder het nauwlellende oog 
van twee half soezende maar alerte katten 
dat ik dit stukle aanvat. Zopas hebben ze 
een rJwergmuis tranCQ aan hus geleverri -
dil om te bewi,zen dal miJt. lu In wel dege
liJk f'en toevluchtsoord is voor alle ill de 
strpek voorkomende Inlli1.eF'50o ten . Hel 
hrengt een mens op ideeer een stukje 
,1vel hel wangedrag van mijn belde IlUIS
menden Om na het schnJven vall d t stuk 
zowel mijn kattinnen , mijn ,alminnende 
vrouw als de lezer van loogdiel nog recht 
In de ogen Ie kunnen kijken , rroel I,el een 

Katten som rovdyr 

ObjErJief verhaal blijven. Niet eenvoudig 
wanneer hel over de roofzuchl vans mens 
groolste liefde gaat Trouwe lezers konlien 
hierover rel'd~ een onsympathiek stu~Je n 
Zoogdier lezen IJrg 13120021. maar daar · 
mee is de kous r iet af 
Wie precies Wit weten welk verdriet deze 
aandoenlilKe wezentjes hun Wilde v. iend 

jes aandoe", raa Ik hel Deense rappo I 
f\alten som rovrly( aan . De tiLel legl 

genoeg en de InhoUd evenveel Een 154 pa
ginas dik rapport over een uIlgebreid kat
tf'nonderzoek . IntereSSdn maar 
llnleesbaarvClor niet Denon . Daamm mEt 

eer over naar het leesvoer voor andersta
ligen . Een webverslag avel een Inramelmg 
van 1/13'70 voedselpakkellell ule door '1B6 
katten Jan hUIS werden beste ld . Schok · 
kende res llaten . (joch all"en als je die 
gaat ex trapoleren. De resultaten van een 
tw!'ede EngeL, onderzoek maken me I iet 
vrolijker . Ik werp tussendoor een boze 
blik In de richllng van mIjn kaljeS dIe on
dertu5sen een EIndje verderop zIJn gaall 
liggen . Ik wil hun onmenselijk gedrag UI
teraard begl-iJpen en si er even de b,.
merkmgen van de gedl-agsdeskLJndige 
Judith Blackshavv op Allir>1al I3ehaviour 
Né't Llp na . Verhelderend. rnaar mijn 
twijfel aan 11W' onschuld blijft 
Europeanell liggen vaf) al dal qemlauwel 
over de verdor· enheio van hun katten niel 
wakker. wanl mijn nleuwsglerigneid Ilaar 
meer harde cljfelsleidl me algauw naar de 
overkant van de oceanen . Vt10ral Amerika 
nen, Nieu "I-7eela'1ders en Australiërs lus
ten hun kaljes rauw Talrijke webSItes 
hebbof) het over deze ondieren die met alle 

mIddelen moelel bestreden worden Ge
tUige hiervan de vele \'erhalen over Ultroel
ngen van ellandbewonende dieren door 
roofzuchtige kallen. Inbat Brickner levert 
u bil wijze van IntroductiE een literaluur
overzichtje ,; . 
lvIiJn zoeklochl na r de waarheid brengt 
. ."e bij de advocaal des dUivels 7 . De Slráy 
Pet Advocacy slel! Jat er ,"rger dingen zijn 
Jan ual. Niet helemadl on/ulst. maar zo IS 
alles goed Ie praten . Gelukkig beslaat er 
voor elk probleem een uplosslng Dek al 
lil kt het trekken van hun tanden of het toe
binden van hun mUil met de f'gpnste 
slaart het mee51 VOOt d~ hand liggend . 
locn zijn er kalvi iendcllJkere oplOSSingen 
Ie beden ken . Het zIjn wederom de iiver 
zeeërs die de beste Ideeën aandragen 
de kal de bel of een CajBlb omblnrien 
zal de Jachtlust niel ontnemerJ maar lilat 
el kE achtpog Iflg op een sjsser <lIlopen, 

Men zegge hel oort Pas nu valt me Jr dat 

mijn katten ondertussen Uit mijn zicntveld 

ZIJn verd enen 

Spits de muizen Zeldzamer dan de 
beestJes zelf webSites over spitsmUizen 
Er eentje v'nden was een even glole bele
venis als miJfl eerste vangst van een wa
terspitsmuIs . Oe INebsltE van Franse 
ongine is bescheiden van OPZi" Amper 
8 paglllóls grolJt . maar vclledlg en O'le r 

zichteHII, 51lllSmulzenfan,M 1 h bben or 
niets aan, nlaar beginnende zilgers krijgen 
snel en gemclkk~lijk een overZicht van deze 
in Europa - qua soorlenaanlal beschei
den zoogdierengroep Duidelijk!' Illustra

ties en prachlige 1010·5, o.a . van een 
spltsm Jjzenkaravaan, onderSleun"n het 
geheel. Veel aandal.hl gaal naar soor\de
terminiftie aan de hand van schedelken
merken Alle and'lrE nformarie is slechls 
beperkt uitgewerkt 



Tijd voor bezinning Nu de liJd van 
wI ldgebraad achte r de rug is , komen we 
woer bi j de Les Vanu il jagershoek zijn er 

heel wa webs iles over Jachlwild . Tot dai 
begeer e wild behoort ook hel ree. Eén van 

de bt'st gekende NederLandslaliglè sites 

over dit kleine hert komt van de Verenlg;ng 

Hel ReewIld Jalnmer genoeg is de 
webSite v~a rt1ager gevuld en bleef ik na 
mijn bezoek meI een lege maag zillen . 
Meer don wat inlormatie over doen en 

laten an de: vereniging Vin d Je I'?r , op en 

kt'le ullzoroderingen na , niet Ook kan je er 
enkele exemp laren van het verenlg ings
tijdschdfl Capreo lus Inkij ken. MlOef \fal! er 
jammer 9 _noeg hierover niet te vertellen 
Om meI op miJn honqer Ie bllJ\fen Zitten 

surfte ik meteen door naar de site van de 

- ..... _-..... _ ... _ 1 ...... __ .- ........ __ .---,.... ~ ........ -----.--...-.---_ .... ---_ ........ _ ....... ___ ..... __ r. ......... --.... - --_ .... _~ .. ..-.,._._--_ ... ,---1--1---.-_ .. -~ .,_~_.-... - .,.... r-_. 

Schotse Roe Deer Research Group Ilier 
werd ik al iel ... wiJz€:r al bleef die wijsheid 
beperkt lot rls voortplanting van reeen -
het belarlgrljkste sludieonderwerp Viln 

deze onderzoeksgropp an de Universiteit 
van Aberdeen . Oe site beval vooral linke" 
naar allerhande tekslpn er andere webpa-
9ina5, maar meI Pl,lg heen el weer lek11k 
Om Uil de doo dlopendQ strualjeS Ie f,ll:!rö
ken, ontdek je gauw watlewnswaardl9 I~ . 

Wees echter gewaarschuw dal u rnel iJ l 
die doorverwijltnqen gemakkellk op een 

dwaalsooor raak l . 

Dr. PI bLoobook In een virluele bibliO
theek meI natuurhoeken lTlag een deeltje 

over zoogdieren niet ontbreken I maar 
lief Si les lalen, waaronder 10k Esperanto 
maar geen Nede lands, kan je Inlo malle 
over 206 Europese zoogdie soorten op
snorren, ElkE: soorl heelt een plaals in een 
taxonomische boom qeKregen Van daaruit 
kan JE' op hel internel naar afbeeld111gen en 

informatielin\\en zoeken TeQe.ijk kan Ie 

ook de Wiklpedia-encyclopedie raadplegen 

alsook snel en elfÎclënt met meerdere 
browsers werken . f:igenlijk is hel niet 

meer dan een veredelde zoekmod ute die 
met Google werkt en je de mogelijkheid 

Or. PI bIooI:ooIr I+omepoge 

.4(", 'l"t.-'''J 
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tJiedt rechtstreeks Informatie over een 
zOQgd iersoort op te ragen . Hel spaart 

evenwel liJd en het is een handig hulpmid
det, dl lopen niet alle modules e\fen vlot 

Na de jacht Deze publicatie stelt de re
lonsch~ vraat] of er nog een toek()msl 15 

'/oor de vos in Groot Bnttannlë 1 Het 
beestje IS er Immers allerminst geliefd bij 

jagers en onderwerp van verhitte discus-

After the hunt 
Tha future tor foxes in Britain 

sies Er worden allerlei ram~ scenario 's 
oorsre(d wanrleer de soor l niet meer or 

minder wordt bejaagd . De auteur gaal na 
wal hief \fan aan IS er zet In telegramstijl 

de feiten op een fiJt Je 

Slaapmuizen in handen van de 
maffia 
In hel ou de Rame werden sl.aapITIUlZen als 
een lekkernij aanzien, maar Jegenwoordi9 
mogen ze met me!'r op de Italiaans SP iJS
kaart figureren Vijftien reslauranthouders 
hanqt een ZWi3re boete bove n het hoofd 
omdat ze tij dens een fes tiva l In Ca labrl8 

een sloo fpolle van relmuis op de menu 
kaart hebbèn gezel. Volgens hun ging hl1t 
om (lrdin<1 ire ratten , miJar de Voor b05- e.n 

naillurbehoud bevoegde overheid heett de 
l",kkerniJ aan een smaakproe.! onl:h'!rwor 
pen en den kt daar du idelij k anders over 
Het betreft geen al leenstaand geval . Alleen 

RelmUIS. Foto Vilda/Roilill Verlinde 

al In de regio va n Catanlil ro wordt de con
sumptie op 20.000 dieren geschat Oe 

soo rt zo daardoor sterk bedreigd zIJn 
Zoals aUe illegale handelljes wordt ook de 
relmuIzenjacht ge llnll aan de drangheta 
- de Calabrische maffia Cynisch detail: 
een recept VUIl de persmededelmg aan 

Meer informalfe over de hiS.orische ach

tergrond van de jacht op en de consumptie 
van slaapmuIzen vind je in het art ikel 
'Dormice and mal" 



De gewone zeehond, een kwetsbare soort. Foto W,etse Bakker 

Niet korter, rnaar- rnet verschuivingen 

Rode Lijst 2006 

Oe Rode Lijst IS een publicatie van d . riJksoverheId, waarin gesignale rd wordt hoe h t gaat met 

een bepaalde soortgroep: welke soor en zjjn bedreIgd of zelfs verdwenen, en welke niet? 

Oe bedreigde soorten vragen extra aandacht van beleid en beheer, zodat hun achteruitgang kan 

worden gestopt en hopelijk gek erd. 

door Johan Thlssen 

Twaalf laar na publicatie van de ee rste 
Rode Li jst Zoogdieren in de Staatscourant 
in 1'195, erscheen p he t symposium 
'Zoogdierbeschermlng werkt in november 
2007 hel Bas israppo rt voor een nieuwe 
Rode Li jst Zoogdie ren. Dit is een ad jes 
van de Zoogdierveren igin g VZZ aa n I et MI 
nlsterre van Lardoouw, r'>Ja tuur en Voed
sel.kwa ll tell tLNVI . Naar v·rwachtmg za t 
he t Minis lel"ie van LNV in 2008 de Rode 
Lijst pub liceren. Beschouwd oor de Rode 
Lijst i een groep van alle inheemse bf al 
voor 1900 ingeburgerde zoogdie rsoonen, 
die zich n 1900 in tenminste tien aange
sloten Jaren in ons land voorlgeplant heb" 

ben . Dill verde een lijst van 57 soorten op . 
Een voorbee ld va n zo'n soo rl IS de b er 
Castor riber: een inheemse diersoor t, die 
al lang ge led n ,Iitgestorven 
was in ons land. Na her irllroductle In 1988 
planl de ever zich 
bij a tWintig jaaf voort Voor de nieuwe 
Rode lil st is hij dus beschouwd. In 1994 
had hij Li ch nog geen I len jaar v rtge· 
plan t, waardoor de soort toen nie t is he
schou\' d is . De nieuwe Ro de Lijst bevat 24 
soorten die aa ndacht behoeven, 
',vaarond er de bever. Dat i<; 42% van de het 
tolale aan al beschouwde zoogd iersoor 
ten. 

Criteria Het ministerie va n LNV han teert 
sind s 1994 vaste cr iteria oor het opste l
len an Rode Lijsten. Deze cri ter ia zijn ge
baseerd ')p en combilla tie va n de 
variabelen afname' en 'zeldzaamheid' 
Hoe foter de afname en hoe zeldzamer 
de soort. h e zwaa rder de categone waar 
de s ort onder vall Het gaat om de ar 
name sinds 1950 en de huidige zeldzaam" 
heid Iriguur 21 

Ontwikkeling 1995 - 2006 Om een 
vergelijk ing lussen 2006 er 1995 te kun:l€r 
ma ke n, moesl de Rode Li jst Zoogdieren 
van 1995 herzien worden. De cr lena zijn 



FiglJur 1 

De Rode Lijst Zoogdieren van 1995 

en het Basisrapport voor de Rode 

Lijst 2006: 

aantal soorten per categorie. 

iets verandera en van enke le soorten zijn 
nu meer gegevens bekend dan In 1995. 
Den k biJ oorbee ld aa n de hamster die in 
1995 hel stempel onvo ldoende egevens 
kreeg . terwijl vve nu weten dat hiJ al vóór 
1995 sterk bed reigd was . 
Twee opvallende versch uivingen lussen 
categorieën in de periode 199:, 200 6 zIJn 

in de fi guur met een pij l aangedu id De 
groene pij l slaa l voor de ingel\orven vleer
rrluis Myotis emarginalus en de bru invis 
P/lOcoen<J phocoena. die belden va n Ern
~ lig bedreigd' naa r Kwetsbaar gi ngen . De 
zwal te pIJl staal VOQr soorten die nieuw up 
de Rode Li jst zIJn gekorn en , zoals konijn 
Oryctolag lls ClInlCU/US , wezel Mustela nl

vails , he rmel ijn Musrela erminea en laat
vl ieger Ep les /rus sero lin us . Het gaal 
slectlter me t soorten van het boerenland, 
maar beter met de zeezoogdieren en 
vleermui zen. 

Figuur 2 
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De Rode Lijs t 200 6 is weliswaar niet kor
Ier dan die van 1 '19 J, maar de gemiddelde 
mate van bedreiging van de soorten is af
genomen l iet l ota~1 aan tal lste rk) be
dreig de soorten IS gedaald van zeven naa r 
vie r Hel aan tal verdwenel1 soorten is ge
liJk gebleven . De nieuwe Rode Li jst Vogels 
lIel eenzelfde ontwikkellllg lil de li jd zi en: 
niet korle l- , maar we l ltl inoN zwaar. 

Consequenties De Rode Lijst 2006 
laatll€n dal het be te r gaa l met de natuur 
va n de Ecologische Hoofdstructuur IEHSI. 
ee n netwerk van natuurgebieden dat het 
ministerie van LNV in 1990 geintroduceerd 
heefl . Hel doel van de EHS IS de instand
hou ding en ontwikkeli ng va n deze natuur
gebieden , om daarmee een woter aan tal 
die rsoorten en ecosystemen Ie lalen 
vo ortbestaan . Soorten van het boerenland 
gaan nog steeds achlerUIt. Zi e het ver-

BE KW GE 

250-2400 2500- 24 999 ---7 25.000 

16-81 + 82-409 ---7 41 0 

Zeldzaamhe id 

sc hijnen va n de hermelijn , wezel , laatvlie
ger en tot op zekere hoog te hel kon ijn op 
de Rode Lijst De bunzing Mustela puloriu5 
ka n ook to t di l rij tj e horen , maar moest 
noo dgedwongen nog bestempe Ld worden 
als onvo ldoende ge evens' Het logische 
vervolg op deze resultaten is een intensi 
vering van zoogd ierbescherming in hel 
boeren land 

Ook an de egel Erinaceus europaeus, on
oprgrondse woelmuis Micro/ll5 suhterril 
neus en de molmu is At vicola scherman 
waren onvoldoende gegevens . De twee 
mUizen zijn moeili jk te volgen, maar he t 
moet mogelijk LiJn om In de toekomst in 
het Netwerk Ecolog ische Monitori ng wet 
de bunzing en de ege l. voldoende te moni
toren . 

Ultgeetorve>n 
Kleine hoefijzerneus 
Otter 
Tuimelaar 
Vale vLeermuis 

Ernstig b dreigd (EBI 
Eikelmuis 
Hamster 

Bedreigd IBEI 
HazeLmuis 
Zwarte rat 

Kwet"tJ<'>3r (KW) 
Boommarter 
Bruinvis 
Gewone zeehond 
Grijze grootoorvleermuis 
Ingekor ven vleermu is 
Laatvlieger 
Noordse woelmuis 
Rosse vleermui s 
Waterspitsmuis 

Gevoelig [GEI 
Bever 
Grote bosmuis 
Gr ijze zeehond 
Hermelijn 
Konijn 
TweekLeur ige vleermuis 
Wezel 



8 oven : een kast waarvan de bodem goed be 

dekt is met een dikke laag mos 

Onder, I<op va n de dode eikel muis. Aan de 

vorm lian de kiezeil is Ie zien dal hel om de ei-

kelmLlis gaat. Foto '!; Johenne.5 Regelink 

w a r 

Dode eikelmuis in eikelmuiskast! 

In 7003 heeft de ZoogdlerveriHliging vn in 
Zuid-limburg een ondew)ek naar de ei
keImuIs Eliomvc, quercinus ui tgevoerd , 
Een van de gebrIlI kte melhoden om de 
aanwc7igheid van, IkelmUizen vast te slel
len, '.'las het ophangen en lonlrole'-en van 
eikellTH,lIskasten Helaas heef! dil onder
zoek geen watlrnemlngen opgeleverd . 
Zoals Olck Klees 111 Zoogdier 18-4 be
schreel, heeft er in 2007 een nieuw onrier
?Oek plaats gevonden :n hel I<ader var 'De 
Inhaalslag Herb j zijr opnieuw kasten 
opgehangen en i:. er rnellife lraps gevan
gen , waarbij diverse dieren lijn aange rof 
fel] In de omgeving van hel Savelsbos en 
het Cannerbos, 
Omdal ik regelmatig bij hel, Savelsbos in 
de buurt hen, controleer Ik at en toe een 
groepje oude eikelmuIskasten Ie er nog 
hangen van het onderzoek in 200'" Op l4 
december 200'1 vond ik een waarschijnl ik 
eikeimulsnesi in een van de kasten . Zo 'n 

nesi word gekenmerkt door de grole 
hoevp.elhpid mos die ir de kasl ~eslopl 
is In het nest Laten diverse haren, die 
bij nader onderzoex afkomslig bleken 
te zijn va'1 das, Wild zWIJn en van paar 
den . Maar geen eikelmursharen , 
Op 15 Januari 2008 zi ln de kasten op 
nieuw geconlroleerd In eer! ervan vnn
den Lobke Thi jssen èn ondergetekende 
een eikelmu's in vi'nregaande staa t van 
ontblnding l 0p'71prkellj k dat deze In 

december me gezien is. Heb Ik hem 
toen over hel hoofd ge l len? Ik ver
wacht van niet Het dier is dan tussen 
14 decemher en 1 ~ Januari lilt zijn w in

te rs laap qekomen om d81111 een van de 
kasten met de dood tE.' bekopenl In elk 
geval is dil rllf'rvoor de eeuwlgtle id 
bewaand' in de collectie van Naturalis 
Ie Lelden meJ collecl ;enummer 
407227 
Johannes Regelink 

n e 
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Systematische predatie van rosse vleermuizen 

door Groninger bosuilen 

leb ten zUiden van het centrum van de 
stJd Groningen ligt het 5telrebos . Dit is 
een park bos met een groot bestand aan 
oudere loo fbomen . waaronder vele eiken 
van meer dan honderd jaar Oud . In het bos 
zijn meerdere kraambnmen van de rosse 
vleermuis INyctalus noctulal aanwezig met 
In totaal ongeveer 100 vrou tjes met Ja n 
gen Om deze reden geldt et Sterrebos 
brnnen de provincie Gron ingen als belang
riJk vleermu isgebied . 

in maart 2005 ontdekte de auteur een 
broedpaar an de bosuil15tri x .:rlucoJ in hel 
gebied . Navraag lee r-de Jal de ilen zich 
daar vermoedelijk sinds 2004 hadden ge 
vest lgd . In de loop van de periode maart 
jUni 2005 konden va n deze ui te n n 
bl'aakballen en de I"estanten af! tenm inste 
20 :mdere braakballen WOl rlen ve rzameld . 
Hierin Lalen de resten var diverse soorten 
Ideine zoogdieren. waarbij het ging om 
tenminste 141 rndlviduen van 9 soorten. 
Ook in 2006 en 2007 hebben de uilen in het 
Slerrebos yebroed en konden er braakbnl
len worden verzameld. In 2006 z ten hierin 
de resten van tenminste 54 individuen van 
'1 soorten kle ine zoogdieren en in 2007 de 
resten an tenmmste 16 individuen van '7 
soorten In totaal werden in de afgelopen 
drie jaren in de braakballen van de OSUI

len in het Sterrebos de esten van tenmin 
51e 21\ individu n van 11 :;0 r ten kleine 

zoog dieren aangelroffen (zie tabe l 11 
De meest pvallende soort onder de e
vonden prooireslel1 is de rosse '1leermltis. 
Hierbij ging 11el in 200 om acht lot negen 
I?xemplaren . in 7006 om zes exemplaren en 
in 2007 om één exemplaar. In 2006 zat el 
bovendiel1 ook een exemplaar van een nog 
ongedetermin erde kle ine vleermuiss ort 
in de braak allen . Di t wijst er op da t de 
bOSUilen in he t Sterrebos een bepaa lde 
handigheid hebben ontwi kkeld om vleer
muizen Ie vange . Vermoedelij k worden de 
vleermuizen geslagen bij het uitvliegen in 
ct vroege avo nd ol hel invliegen In de 
vroege ochtend 
De braak allen va n de bOSUil n in het 
Sierrebo werden wekel.ijks verzamel 
Daa l-bij bleken de allen nogal moei liJk te 
vinden . Hiervoor zi jn meerdere oorzaken 
aan te wijzen Oe lIilen zaten verdag hoog 
in enkele 'oest omen waardoor de braak 
ballen verspreid over een grotere opper 
vlakte op de grond terecht kwamen Vanaf 
eilld a ril kwam de kruidlaag onder de 
bomen sterk op. waa rdoor het nog lastiger 
werd om braa kballen te vin den. Daa rna ~t 

vlogen zowel de oude als de Jonge uilen 's 
nachts rond in hft gebied en de braakbal
len die op dergeliJk;:, momenten werden 
geproduceerd konden n et worden terug
gevonden Dit alles leidde er toe dat een 
Significant deel v n de door de uilen ge
produceerde braakballen niet is teru9ge-

Eén van de rosse vl eennuisschedels uit de braakballen Folo Rob Koetman . 

De 10 de ertocfe 2005-2DD7 

aaog troffen proolres.ten 

rosse leel mUIS .. 
vU!e'l"luJ~ ~p 11'1 1 

U I ~$PII~1 ;. 1.7 
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l l t':rm.lfS 3 

o~mUI 107 

ru'nl! ral 1 I 

'i"ldmul 2' 

ro wo ImlJiJ · 12 
,vo Jr<it I 

ogdlelM 211 

·r g l 13 

k,~k ..upadd'ln l5 

Insocter. 

rmer' 

Boven: de liggin g van hel StefTl!bos 
Onder :volwassen bosuil. Foto Martijn Bot. 

vonden . In 20 05 werden bijvoorbee ld in mei 
slechts vij l hele en drie ha lve braakballen 
en in juni slechts één hele en één halve 
hraakbal gevonden Wel 7alen er in dil be 
per kte aantal braak allen maar liefst Vier 
va n de acht lot negen in da t jaar aange
troffen rosse vleerrruizen . waarbij er in 
lwee gevallen één rosse vlee rmu is in een 
braakbal zat en In één geva l zelfs twee. Op 
grond v n voorgaande wordt ingesch<3t dat 
het zee r 'Jaarschijnl ij k is dal er meer 
rosse vleermuizen zijn gepredeerd dan al 
leen de aangetroffen exemplaren . Hel wer
kelij ke aanlalltgt vermoedelijk zelfs meer 
dan lwee keer zo hoog l 

Ove systematische predat ie v n vleermui
zen door Uilen is nog niet zoveel bekend In 
parlijen bra akballen van ui le>n wordt 
slechts af en loe een vleermuis gevonden . 
waarbij het dan meesta l om een enkel rn . 
divirJu gaat. Slechts l1eel af en loe word en 
er 111 een partiJ meerdere vleermUizen te
geliJk aa nge troffen . De situatie dat er e
durende en ke le jaren achtereen steeds 
meerdere vleermuizen worden geslagen is 
in Nederland oor zover bekend nog niet 
eerd r beschrpven Ultllet bu itenland zijn 
we l enkele publicaties bekend waalln sys
lemalische predatie v' n vleermuizen door 
bosuilen wordt beschreven. Ook hier i hel 
echter een wein ig voo rkomend verschi jn
sel . 
Rob Koelman, l oogdierveoreniging Vll 
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nemingen van 2007 op . 
Aan de hand van de gebruike
lijke sporen ron d een burcht 
ui t de winte r 200 6/2007 wer
den er wel jongen verwacht . 
maar- lieten zich geen jon ge 
dieren zien . De hele lente, 
zomer en herfst niet. Ook het 
aJ nt I getelde volwassen die
ren was laag : stechts 2/3 van 
andere jaren. 

Wat is r aan de hand? Heerst 
er een ziekte on er de Savels
bos dassen' Ol hebben de 
moeders in maart en aprrt niel 
voldoende voedsel kunnen Vin
den zodal, hun Jongen van hon
ger zijn omgekomen? Wi j 
hebben inderdnad op twee 
plaatsen een dode J0rtge das 
gevonden, Het aantat levende 

Dasse.n . Foto Studie Wolverine/ Oi ck Klees dassen dat werd ge zien in de 

Aantal dassen daalt 

in Westelijk 

Zuid-Limburg 

Smds 1991 houdt d~ dassenwerkgmep van 
IVN Eijsden de dassenstand in hel l uid 
westen van Limburg in het oog Hel betreft 
he t Savelsbos en omgeving . hel gebieo 
tussen Eijsden, aast richt. Margra ten en 
Mheer. Tenminste twee keer per jaar wor· 
den daar ruim tweehonderd locaties over
dag bezocht te r controle van de burchte 

Nr. Burchln""m 2U07 

Deeshaag (I 

!i BrotJwer;wei j) 

9 Bosl 0 

10 Bos2 (I 

I, Dommel 0 

lZ Waterburchl G 

n Vllursleenrancl 
11. Gr SieclWlder 0 

15 R 5Iecheld.;r IJ 

11; Sc"rlinllll1akers i. 

17 V3nweslreenen 0 

21- Hl;!lweg 
21 BelJKgratt 0 

a Jaqersbos Q 
23 BIJenburch . 0 
4 BecK"rspen!l 

'6 St Jo IJ 0 
I .. G Z el U 

Tolaal 5 

en de leefomgeving . Een ve ertigtal burch 
ten wordt oo k 's avon ds bezocht om hel 
aanlal dassert te lel len . Na ruim viJflien 
Jaar controleren is du idelijk dat het aanta l 
dassen sterk afneemt. 00 het oedselge 
bied wo rdt alsmaa r kleiner op het loene
menu aantal yrootschal,qe akkers hebben 
de dassen niet:. Ie zoeken 
Afgelopen Jaa r zi jn er nauwelijks jonge 
dassen gez ien . Vooral de burchten aan de 
weslkail t van het Save lsbos bleven akelig 
leeg. In hijgaande la el is het aantal Jo r 
gen sedert 2000 weergegeven Naast de 
fluctuaties l ien vallen vooral de nul waar-

;Juut 2005 1001. 2UUJ 
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mil geen ionge dassen gezien ondanks meertJere waarnemingsmomenten 
blank on bekend. slecht.s 1 keer hezochl maar ook geen sporen aanwezig 
getal geteld aafltal Jonge dass!>n op de burcht bij meerdere waarnemingsmcmenlen 

bebouwde kom van de ge
meenten rond h t Savelsbos is 

noq nooit zo ho g geweest . Wal gingen die 
da r zoeken? Vragen waarop de leden van 
de dassenwerkgroep als niet biologen 
geen antwooi'd hebben. 
Wat gaat r komend voorjaa r gebeuren, 
zullen er INel JO ,gen Li jn? De sporen op 
een aantaL burchten begin januari wijzen 
erop . dat er een wljfjesda zi t die drachtig 
is. In april als wij beg innen met het tel ten 
bij e burch ten zullen we mogelijk snel 
meer velen . Was 2007 een incident of is er 
structureel iets aan de hand ? 
Wij houden u op de hoogte . 
Jean H, Creuwels, teL 043 -3616195 . 
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8raakbalPluisweek 2007 

t 

door Neettje Huizenga 

Naast hel 'echte braakbalpluizen bi) be 
wekerseenIra en naluurmusea nebben we 
dit Jaaf een digitaal braakbalspel 'Uilen & 
Muizen ' ontwikkeld . In dil online spel. dat 
begint met het verzamelen van bi aakbal 
Ier ir. f'en donker bos, wordl er uitein
clelijk uit de geplcnen braakballen 
weer een volledig muizenske
lel gevormd en de soort be
paala . In de mU lzenQalerij 
staat meer over de diverse 
muizensoorlen le lezen . 
O~ 31 oktober werd het 
Uilen & Muizen spel ge
opend in Naturalis. Na de 
presentatie vart het spel 
aan leerlingen Van de Lo
rentZ5chool konden er 
echte braakballen wor 
den geplozen, Kinderen die 
lijuens het spelen van het 
'Uilen & Muizen spel de ~maak 
van het virtueel pluizen Ie pakken 
hadden .ekregen, konden ijdens 
de pluisweek vaor het pluizen vall eef] 
echte braakbal terecht bij de les bezoe
kerscenlra van Natuurmonumenten : 
DWlngelderveld, Oisterwijk, Veluwez()om , 
'i Grave-land , Bruns5ummerheide, Veluwe
zoom, De Wieden en DuincenLrum Zand
waaier Natuurmonumenten maa lOOK 

deel uit van de WILOzoekers, waardoor I el 
pluizen een echte WILDzoekers actlvitert 

was. Naast deze WILOzoekerslocalies 
waren er nog 20 losse locaties ICNMf cen
tra en scholenl vel-spreid door het Land. die 
op eigen rniliatrel plUlsacllvilelten organi
seerden . 
De Zoogdiervereniging vU leverde aan de 
deeHlemende localres !le braakballen , 

pluisdj~lomas en Ilyers ter promotie 
van hel Uilen & MUizen spel . Til 
dens de pluisweek hebben 1255 
krnderen het spel gespeeld. Ook 
na de plUIsweek is het spel nog 

te spelen op www,wrldzoe
k\!T5.nL 
De Pluisweek in 2007 werd 
mogelijk gemaakt door een 

flnanclële bijdrage var" l1e 
VSBfonds, de HaëlLa Stichting 

en de Sllzanne Hovlnga 5 ichting 

Bijzondere dank gaat uit naar de vnj 
williger;; die hebben meegeholpen de 

ruim 400'0 benodigde IJraakbalten bij el 
Ilaar te krijyerl en.de v.ijwilligers die Ileb
ben geasslsteerd tijdens hel plUizen. 

Ook in 2008 wil de ZQogdH~rverenrglng VU 
graag weer een Nationale Braakbalpluis 
week organiseren . Zonder braakballen 
echter geen pluisweek, vandaar alvast de 
oproep om dit jaar zoveel mogelijk raak 
ballen Ie verzamelen en o~ te sturen naar 
de VZZ. 

Braakballen kunnen Igratisl 
worde~ gestuurd naar: 

Enkele 3''''I'lrb elden "ah de presentatie van 

hel nieuwe spel Uilen & M',izen 

Foto's : Joep Tomiovv 



Irl cl e wi nter zijn ee k

hoornneste n tussen tie 

bladerloze lakken mak · 

kelijk te vinden, maar ze 

zitten soms wel erg 

hoog Een verrekij ker is 

nod ig om ze van eks ter 

of roo fvogelnesten te 

onderscheiden. 

Foto Oennis Wansink 

Persoonlijke benadering wor dl steeds belangrijker 

Wat wil de waarnemer? 

In oktober vorig jaar hebben we naar 1400 mensen die als waarnemer af oud-waarne-

mer bij de Zoogdiervereniging VZZ geregistreerd staan een enquête gestuurd. Hiervan 

hebben 218 de enquête ingevuld en teruggestuurd. 

door Oennis Wansi nk 

Met de enquête wilden wc beter jnLicht 
kr ijgen in de wensen an. de waarnemers 

ten aanzien van hel veldwerk da t ze doel1 
en de Dndersteuning die ze 'anult de ver
eniging krijgelI Deze informal e IS belang
njk voor de lopende prOJecten, maar Zeker 
ook voor de plannen dIe er zIJn om de Alias 
va n de Nederlandse zoogd ieren [periode 
1970 19881 te herzien Dank aan hen die e 
moei le namen de enquête in te vullen . 

Uit een eerderlè enquête wisten we al dat 
waarnemers aan de Invenlarisalie - en mo
nitonngp oleeten van de vereniging mee 
d en, omdal ze graag lets voor ol lf1 Je 

atuur d en Dal is meer dan alleen -ond 
strui nen In de na tuur, wan t de waarne 

mingen moeten Do k geb ruikt worden , 
bijvoo rbeeld voo r voorlicht ing en besche r
mi ng Oe enquête van afgelopen najaar 
ging dieper in op de communicalle lusse 

waarneme r en bureau. 

We leven in een digitale were ld 
UI! de enquête kom l naar oren all/llaar

nemer de informatie he t ti"lst I digitale 
vorm geven en krijgen ZO IS er een voor
keur voor het doorgeven van waarnemll1-

geil vla internet 15 % tegen 20% vla 
papieren formulierenl Te rugkoppelin g 
over resultaten via een digitale nieuwsbrief 
hee ft de voorkeur boven een pap ie ren 
Ilieu Nsbrie f 159% tegen 19%1. Die terug
koppeling moot enkele kei-en per jaar ge
beuren 155% van de respondentenl Eén 
keer per jaar een lotaal over7lcht op papier 
wordt wat lager gewaardeerd [29%1. ever.
as artli,elellill Zoogdier 128%1. R sultaten 
Uitsluitend p de webSite plaats n s ort 
he l laagst 110%1 Terugkoppe ling over de 
eigen waarnemingen or actuali teiten moet 
zo snel m gelij k gebeuren , bij voorkeur ia 

emaiL 

Als er ee helpdesk zou zijn dan zou die 

ook vooral digitaal, via emait , benaderd 
orden ló 1 %1. Tele fonisch en schr ifleLJ h 

om hulp vragen scoort ee l lager, resp . 23 
en 3 Vo . 

Waar haalt de waarnemer zijn 
ken nis vandaan Zooydiemn waarne
men is niet alleen lel /k, het IS oo k en uit 

daging Veel soorten zijn niet gemakkellJ\1 
te zien. Daal' is ervaring voor nodig en 

soms 'lok speCiale apparatuur. Toch was 
de behoetle aan ondersleuning niet zo 
grool als we verwachtten Va n de 218 
waarnemers die de enquête terugstuurd n 
gaf de helft 150%1 aan behoefte aa n cur
sussen Ie hebben [44% niet en ó% geen 
meningl Ook he l nut van een helpdesk 
we d maar oor de helft [51%) van de res 

pondenten ondersfhre en (38% niet eli 
11% geen mening) Het bezoeken van le
zingendagen werd niel als een belangrijke 
manier gezien om kenniS op le doen 113%1. 



terwill anderzijds aan gegeven werd dat de 
Ja arl ij ks terugke ren de dagen van de Vleer
mu iswerkgroep en de Boomma rterwerk

groep gewaardeerd worden. Oe functie van 
die dagen zit mi5schien niet zozeer in de 
informatie die via lezingen gegeven wo rd t, 
maar in de mogel ijkheid om onderlin g er
varin gen uit te wissele n, 

De behoefte aa n mee r kennis over zoog
dieren is er wel , wan t als gevraagd wordt 
op welke art ikelen men graag korting zou 
krijgen , dan springen boeken er uit 160%), 
gevo lgd doo r onderzoe ksve rslag en en 
veldwerk mate rialen Ibelde 36%1. Artikelen 
In de vorm van stickers, tassen, mokken of 
T- shi rts spreken dUIdel ijk minde r aa n 17 
tol 18%1 

Waarnemers zijn gemotiveerde 
middelbare Einzelgängers Hp! 

wa5 geen nieuws, maar het bleek oo k weer' 
uit deze enqu ête, de waarnemers .:ijn zeer 
gemotiveerd Het merend eel Vê.n de waar-
nemers doet aan meer dan één inventan
satle ot monitorin gproject mee en Wil 
daa r de komende Ja ren mee doorgaan 
Meerde re kere n per jaa r eldwerk verrich 
ten vormt voor velen geen probleem 144%1: 
elke we ek het ve ld in kwam zelfs op de 
tweede plaats 115%)1 Hel maakl nie l urt of 
dats nachts of overdag IS 17Q% heeft gee n 
voorkeur voo r een tijostlp van de dag] Er 
zijn grenzen aan, maar als de actiViteit 
leu k IS wil men er best 1,5 tot 2 uur voor 
reizen . 

Van de 'longe enquête wisten we al da t de 
gemiddelde leeftijd van de waarne mers re
la tief hoog is 49 Jaar Oe meeste waarne 

mers zijn man 166 %) en gaan het liefst 
alleen of met in t\Neeën op pad [respec

tieveliJk 49 en 38% 1. 

Waarnemers zijn geen leden -
leden zijn geen waarnemers 
Oe Inventarisalie- en monito rlllgproJecten 
worden ge organi seerd door de Zoog dier
veren iging vn, maar sLechts 35% an de 
waa rnemers is lid an de vereniging . Eer
der bleek dat sommi ge waarnernel s niet 
eens wisten dal ze lid konden worden 

Daar hebben we nneteen op in gespeeld . 
Een ledenwerfac tiE onder de waarnemers 
aan het eind van hel Jaar l€verde 56 nieuwe 
leden op . Voo r- de verenig ing een hoge 
score I"ok,) en tevens een aanwijzing cl t de 
informatieverstrek king over de vereniging 
een stuk be ter moe t. 

Omgekeerd bli jkt maa r 20% van de leden 
als waarnem er geregistreerd te staa t. Dit 
IS opvallend omdat uit een enquête In 2006 
vo lgde dat leden - volgens eigen Leggen 
oera l waarnemingen over zoog dieren 

moe ten verzamelen En daal-geven! We 

gaan nog uitzoe ken wa t daa r de oorzaak 
van IS . 

Waarnemers werven en 
behouden De mtormatie opgedaan meI 
de enquête wordt nu ge bruikt om de con 
tacten met de waarnemers te verbeteren . 

Waarnemers zijn het kapitaal va n de Zoog
dierverenigrng . Zo nder hen welen we niet 
hoe he t meI de zoogdieren in Nederland 

gaat en we lke maatregelen genomen moe
ten worden om soorten te be houden Som 
mige waarnemers werken bovendien al 
jaren aa n Inventarisatie - en mon itorin g
projecten mee en die "villen we ni et kwijl . 
Daa rom wordt lil het bureau nu druk ge
zocht naar mi ddelen om aa n de behoeften 
en wensen van de waarnemers Ie vol doen 
Het openen van de websi te www telmee .nl 

vorig Jaar is daarvan een goed voorbeeld . 
In samenwerkmg met de andere PGO 's 
wi llen we die uitbreiden lo l hél porlaa I 
voor hel doorgeven van waarnem ingM en 
voor hel terugkop pelen van de resultaten 

De informal_ie over de proj ec ten op ollZe 
eig en website wordt toe gankelij ker ge 
maa kt en er kome n meer mogelij kheden 
om meer ovel- zoogdi eren en eldwerk Ie 

leren . De belangnjkste verandering die we 
wille n doorvoeren IS een meer pe rsoon 
l iJke benader ing van de waarnemers. De 
opvang van nieuwe waarneme rs en de be 
gele iding van de huid ige waarnemers kan 
een sluk beter. Di t vraagt ee n an dere ma 
nier waarop hel bureau van de vereniging 
georganiseerd is . Daar gaat du s wal tijd 
over heen , maa r zal ons rnz.iens zeker z n 
vru chten afwerpen 

Zie voor alle r esu tta ten van deze en 

voorgaande enquêtes WWW.VZI_nt 

links: Veldwerk kan 

heel ontspannend ziJn , 
zoals wachten op urtvlie

gende vleermuizen met 

een bakkie koffie . 

Rechts: Voor"lfgaand 

aan het tellen van be

vers in de Biesbosch 

wordt uitleg gegeven 

over de vaarroutes en 
hel onderscheid met 

muskus- en beverratten, 

1'010'S Denms Wanslnk 
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Op zaterdag 12 april is het weer zo ver, 
dan wordt dl:' voorjaarsbijeenkomst van 
de Z ogdlerveremgrng IZZ gehouden 
011 jaa r staal die bijeenkomst in h t 

teken van de 5001 t van het Jaar. de bun
zing . De bijeenkomst vind t pla Is in Na
turalis te Leiden en begint om 10.00 uur 
's Morgens worMen lelingen gegeven n 

's middags kan bet museum en de mar
tercollectte bezocht worden Aanmelden 
IS verplicht in verband met de maximale 
capa cite it va n de zaal en de be icht igi ng 
van de collectie. I eden va de vereni 
ging krijgen nog een p rsoonliJke uitno 
diging . 

Noteer ook alvasl de riatum voor de l1a 

jaarsvergaderrng . Deze wordt op Later
dag 15 november 2008 gehouden 

Ziet u wel eens eer: koni jn, een mols 
hoop of [lr nlen van een ree? Geef hel 
dan door via wwwtelmee.nL Uw waar
nemrngen zijn van groot belang voor het 
beheer en de beschermrng van zoog dle

re 

Er veranderi vee l in het Nederlandse en 
Vlaamse landschap. Dat gaal zo snel dal 
wel eens vergeten wordt dat hier oo k al
lerlei dieren en planlen leven . Daa l-
IOrdt niet altl id re ken ing mee gehou

den, maar vaak is ooi, niet bekend welke 
soorten Ifl een gebied voorkomen. Via de 
webSite wwwlelme€,nl kan nL iedereen 
gema l, kelij k zijn waarnemmgen van 
planten en dieren doorgeven Zo krijgen 
we een beter beeld welke soorten waar 
voorkomen en kan daar, voordat met de 
bouw ;m een weg of nieuwbouwwijk be
gonnen wordt . rekening mee gehouden 
worden . 

De waarnemingen van zoogdieren wor
den doo de Zoogdierveren igmg VlZ ge-

brui kt voor onderzoek. beheersadviezen 
en beteidsbelnvloeding . De gegevens 
zijn ook voor derden beschil,baar Vla hel 
Natuurluket Iwww natuurlakeI. l) kun 
nen projeclonlwlkk laars . groene ad

Viesbureaus. maar ook naluurbescher
mingsorganlS8t1es gegevens opvragen 
Dus, als v or u de natuur te t. geef dan 
uw a rnemingen do r via www tel 
mee nl. 

\ " I I:' t" I I I 
Kent u iema ll d die veel over loogdieren 
praat. regelmatig naar buiten gaat op 
zoek naar vleermuizen , of mui7enbotjes 
uil bra kballen peu lert . maar die nog 
gPl? n li van De Zoogdiervereniging van 
Nederland is7 Wijs hem of haar da n op 
ons beslaan , gp.ef een Zoogdier cadeau 
of surf samen naar www. Tl I I en maak 
hem of haar l id Het lidmaatschap kost 
maar €18,- per laar 

f 'ILe , ~ e l 

Dé leugdnatuurcl ob oor j(')ngere~ an 8 
lot 16 Jaar 
Sinds februa i 2005 beslaat er een 
nieuwe jeugdnatuLrclub WILDzoekers. 
WILDzoekers 15 er voor longeren van 8 
t/m 16 jaar WILDzoekers heeft een web 
site Iwww.wlldzoekers.nllwaar Je Je 
eigen pagina 's kan maken en beheren . 
Hier vind je aankondigingen van b liten 
aciivi l.e ilen en ideeën voor onderloek in 
de naLJur dichtbij hu is en je kan er je er
varingen met andere WILDzoekers 
delen . Al l id ontvang Ie het blad WILD
expres en kan Ie mee met excurs ies en 
kampen, 

Het lidmaatschap kost €20. per Jaar Bil 
meerd ere lederl per gezin geldt er een 
korf ing. Aanmelden doe Je via de web 
site wwwwildzoekersnl . dus surf daar 
snel naartoe! 

E.é ll 
d ie , 
d 
In opdracht van de Europese Commis
sie heeft de World Conservation Unlon 
IlUCN ] uitgezocht hoe hel de zoogdieren 
In Europa vergaat. Het IlJeN heef! hier
voor dezelfde critena gebrulkl die ze ook 
gebn.llkt om op wereldschaal Rode liJS-

ten op te slellen De conclusie is alar
meremL lets Ilîeer dan een kwart 127%) 
gaat In aantal ach terUit en van een 
derd 133%115 de popu latletren onbe
ke d. Va n ~lechts 8% van de Europese 
soo rten is l,et zeker da t de populaties 
toenemen . 
Het meest bedreigd ziJrl de Spaanse lyn x 
en dp monninksrob D populalie 
Spaansë lynxen lelt nog maar ongeveer 
150 dieren . Daarmee is dit de meest 
zeldzame katachtige 10 de wereld Van 
de monninksrob zwemmen waarschiJn
liJk nog maar 350 tot 450 dlel'en in de 
Middellandse zee mnd . Andere soorten 
di e op de rand van uilsierven staan i.: IJn 
rle poolvos en de Europese neri . In to
taal is 15% 11 op de 61 van de Eumpese 
zoogdiersooI· en met uitsterven be
dreigd. De zeezoogdieren stad n er hel 
slechts voor : hiervan is 22% met uit
sterven bedre ig d. 

De be angri lkste oorza ken an de ach
teruitgan l ijn habitatvernietigi ng door 

Europese nerts, Foto Studio Wolver ine/Oick Klees 



ontbossing en het droog leggen van wet
lands . Milieuvervui ling en te sterke be
Jag iog komen op de tweede en derde 
plaats. Bij de zeezoogdieren zijn water
vervuiling en bijvangsten [die ren die in 
netten van vissers verst r ikt rakenl de 
hoo rdoorza ken Ook b ts ingen met 
scheepvaartverkeer worde n als een be 
la ngrij ke reden voor rJe achter-uitgang 
van zeezoogdieren genoemd. 

De Europese regeringen hebben enkele 
laren qeleden afgesproken dal de ach
teruitgang in biodivers itei t In r:uropa in 
2 10 tot stilstand gebracht moel zijn De 
Habitatrichll jn en hel netwerk n Na
tura 2000-gebieden zijn instrumen ten 
die daar ij moelen helpen . Het is dui
deliJk dal met hel toepassen van die 
rlchtlrJn en het veiligstellen van Natura 
2000 gebieden vaa r t gemaakt moet 
worden , anders is er va n de zoogd ierd i
versitei t niet veel meer over. 

Vl ~n rrTl JIZ ""11 r d · VVI , t ~ r 
De winter li jkt wel exclusref voorbeho -

den aan hel leermuizenonderzoek. Iie 
is te koud om kleine zoogdieren te van
gen , rond vossen- , dassen- en andere 
burchten is de activiteit beperkt, egels, 
hamsters en slaa pillu iz n houden een 
winterslaap, andere dieren beperken 
hUil activite iten tot het hoogstnoodza
keUJ ke. Sporen zoeken in de sneeuw is 
er de laa tste Jaren ook niet vaak meer 
bij . De Vleerm izenwerkgroep draait op 
volle toer en, maar ook de Zoogdieren
wei kg roep zit niet stil. 

We bereiden alweer ee n reeks nieuwe 
pl'OJeclen voor. Een ervan . rond ver 
keerss achtofiers, schie t binnenkort Uit 
de startb lohken, Ie hoort er nog v n. Het 
braakbalprojeCI zit eindelij k op de rails 
en en project rond de waterspitsmuis 
krijgt stilaan vorm . Het idee leeflook 

om alvast nu te beginnen met nadenken 
over hoe een nieuwe atlas - als die er 
ooit komt - er zou moeten uitz ien . Een 

boeiende denkoefening. al was he t 
maar omdat de li jden ve randeren , en er 

in de toekomst misschien minder be-

Pardellynx. Foto Vi lda/ Rollin Ve rlinde 

hoefte zal zijn aan gedruk te boe ken, 
maar meer aan de meest up to date in
for al ie die meteen via Internet be
schikbaar rs. Ongetwijfeld zal de nieuwe 
si Ie www,waarneming be daar in de 
toekomst een belangrijke rol in spelen 
Voor wie nu al even W IL gaan piepen de 
srte wordt pas na de mmer geactiveerd , 
maar je hoort er no van . 

Om <11 die prOjecté'n uit te werken , zijn 
we overigens nog op zoek naar enthou
siaste bestuursleden die een en ander 
mee vorm willen geven Ben Je dus kan 
didaat om het bestuur van de Zoogdie 
renwerkgroep te versterken, regionaal 

or landelijk. geef dan een seintje 
Rest mij nog wal reclame te maken voor 
de vleermulzensludiedag in Brussel op 
zaterdag 19 apl i l. . Het thema 'mon ito
ring ' belooft aardi g wat discussie op te 
leveren , dus zorg dat je el bi j bent. Tot 
danl 



Waar-nemingen uitheerTlse eekhoorns 

WANTED! 
In toenemende mate worden er in Nederland uitheemse eekhoorns in 

het wild waargenomen. Deze kunnen een gevaar opLeveren voor onze 

inheemse rode eekhoorn SClUrus vulgaris. Om een beeld te krijgen 

waar welke soorten op dit moment voorkomen. roepl de Zoogdierver-

eniging VZZ iedereen op die een uitheemse ekhoorn ZIet, dit te meL-

den. 

door Vilmar Dijkstra 

In een aa lal E ropese landen [Groot Bnl
tannre. Ierland. Itali ë) :5 de UI' Amerika af
komstig e grijze eekhoorn Sciurus 
carolinensis ultgez l. Het gevolg is dat de 
nheemse rode ee khoorn in die gebie en 
. ed reigd wordt in zijn oortbestaan . 
Hoogstwaarschjnlji< zijn er rT'eer soorten 
die een gevaar oor de inheem<e soort 
Val men als ze de kans Io. ri jgen ich trl Ne
derlano te vesti gen. 
Afgelopen twee jaar zijn in I~ed e rla nd zes 
uilheemse eekhoornsoor ten gemeld . 
De Slbprisc he grondeekhoorn Tamias sibi 
ricus heeft al enkele lienta llen jaren een 
levensvatbare populatie opgebouwd in 
Brabant bij Ti lbur Een grijze eekhoorn is 
in 2005 waa rge omen i het havengeblcd 
Viln Amsterdam. In 2006 IS el een moge 
liJke grijze eekhoorn waargenomen In Koe 
kengen. In 2007 werde n in Limburg twee 
Chinese rotseekhoorns Sciurotamias dav; 
dianus waa rgenomen bij America . Verder 
werd in 2007 een VF~el k leurige eekhoorn 
SC/u rus vanegatoides dorsalls waargeno-

men i Brabant bij Kaatsheuvel Wederom 
;r) 2007 en in Brabant maar nu bij Sin Ant
honis. kregen we waarnemingen doo van 
meerdere onlsnapte Chinese b meeK
hoorns Tamiop' swinh ei. De zesde soort 
betreft een melding in 2007 var de Ameri
kaanse rode eekhoorn Tamiarsciuru5 hud
sonicus in Beerta Gron ingen. 
Het blijkl dat uitheemse eekhoorns In loe
nemende mate In de belangst elling staan 
als hUISdi r. De kan s da t in dividuen ont 
snappen of losgela ten worden neemt daar
door sterk toe . Oe Zoogdierve renigi ng VZZ 
is door hel minis te rie van L V evraagd 
om een risico-analyse uit te OEren naar 
het gevaar van itheemse eekhoorns voor 
hel voortbestaan van onze rode eekhoorn . 
Uw meldingen van ulthee se eekhoorns 
zIJn daarbij van groot belang . Ook I oudere 
waarneminge n zijn wij geïnteresseerd. 

U kunt waarnemingen Igraag met foto, 
aa ntal en plaatsaanduid ing) melden bij 
vi tma r.dijkstraravzz. nl. 
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l:Ie mamen 

[en vos knaagt In de Ooslvaard!lrsplassen aan hel gewei van een eenJarrg her, p.en zogenaamde pletser' Oe vos 
schero' ~n 'elmgt op deze wijze liJn gebll terwijl er oak kalk wordt opgenomer In de Dostvaardersplassen Wo"· 
den jaarlijks dOOf een gespeclal 'it:erde boswachter 200 tot 300 herten gedood met behulp van een geweer voor 
ZH~n van knaldemper I IIJ vervult. volqens beheemel Staatsbosbiltle"r op deze wijze dl:: rol van wolf· n lynx Alleen 
van spietsers bUjlt de kop mei gewei In hel veld achter. oudere herten worden na atscllOt onthoold De k<lle sche
dels me gewei wûrden ultelndt:ll)k door Staatsbosbeheer vooral r dIO Veluwe aan de man gebiacht oIT wat extra 
geld te verdIenen De 7 t! flJHI werd oemûak vanUIl een schUilhut je dat gepldatst was om zeearenden te observeren 
Hoewel er gedurend~ lieq dagen steeds voor verse kadaver!> werd gezorgd kwamen er slechls éénma<lt korte lIJd 
zeearenden biJ de karkass-en aan de grond. 
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