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De veldspitsmuis van Gramsbergen. Foto RoeI Hoeve

Donderdag, 1 december 1994...
Ineens zie je, voor het eerst van je leven, het beestje waar
je al een paar jaar naar zoekt: de veldspitsmuis. Een val,
geplaatst in een braakliggend terrein bij Bruchterveld,
levert eindelijk het harde bewijs. Ik was geïnspireerd
door een opmerking in de Atlas van Nederlandse zoog
dieren: 'Intensivering van het verspreidingsonderzoek,
vooral in Twente en de Achterhoek, zal mogelijk aan het
licht brengen dat de veldspitsmuis in ons land op meer
plaatsen voorkomt dan thans bekend is'.

De veldspitsmuis Crocidura leucodon
komt in Nederland alleen voor in
Zeeuws-Vlaanderen en op een paar
plekken in het noordoosten van

Overijssel. Men vermoedt dat de areaal
grens van deze soort naar het oosten en
zuiden verschuift. De populatie(s) in
Overijssel en het aangrenzende



Braakliggend veldje bij Bruchterveld, waar in december
1994 een veldspitsmuis werd gevangen.
Foto Ger Snaak

Duitsland zouden wel eens min of meer
geïsoleerd kunnen liggen ten opzichte
van het hoofdverspreidingsgebied
(Hoekstra 1992). Kees Mostert had ten
behoeve van de Atlas in 1990 de laatste
prooidieren uit braakbaIlen van kerkui
len uit Noordoost-Overijssel verwerkt
en gekonkludeerd dat de veldspitsmuis
nog in het gebied moest voorkomen.
Sindsdien ben ik zelf op zoek geweest,
eerst in braakbaIlen en later ook met
vaIlen, met als (voorlopige?) hoogtepunt
de bovengenoemde vangst bij Bruch
terveld.

Mijn betrokkenheid bij de kerkuilen
werkgroep bood me de kans om jaarlijks
uit vele atlasblokken braakbaIlen van
kerkuilen te verzamelen. Zo'n 65 kilo
'kerkuil-voer' is sinds 1991 onderzocht,
wat in totaal 5347 prooidieren oplever
de. Hiervan kwamen er 3934 uit Noord
oost-Overijssel en 1413 uit Zuidoost
Drenthe, waar in 1994 pas werd
begonnen met onderzoek. In het najaar
van 1993 werd, naast het analyseren van
braakbaIlen, gestart met het vangen van
kleine zoogdieren met zogenaamde live
traps, namelijk TriptrapvaIlen en Long
wortbvallen. Over de resultaten van dat

onderzoek gaat dit artikel, hoewel er
nog heel wat materiaal, vooral uit de
regio Schoonebeek, geanalyseerd moet
worden.

Het onderzoeksgebied Noordoost
Overijssel/Zuidoost-Drenthe kan wor
den onderverdeeld in vier gebieden,
rond de volgende plaatsen: Harden
berg/Gramsbergen,
Schoonebeek/Erica, Exloo en Hooge
veen. Dat is ook de volgorde waarop de
vier gebieden onderzocht zijn.

Hardenberg/Gramsbergen
Rondom Hardenberg/Gramsbergen
werd de veldspitsmuis in maar liefst
zeven atlasblokken in braakbalmateriaal
aangetroffen. Het aantal aangetroffen
exemplaren per atlasblok bedroeg I tot
27, het aandeel veldspitsmuizen was 0,5
tot 5,3 % van aIle prooien. Vooral de
atlasblokken 22-25 en 22-46 sprongen
eruit, met respectievelijk 3,1 % (van 884
prooien) en 5,3 % (van 171 prooien).

De meeste vondsten werden gedaan
in kerkuilbraakballen afkomstig van de
zandgronden in het gebied. Opmerkelijk
was de vondst in kilometerhok 22-54-25
in juli 1994, een vondst op een locatie
middenin een dalgrond-gebied, op afge
graven hoogveen dus. Mogelijk behoor
den de zand- en bezinkingsgronden van
Oud-Bergentheim/Brucht of de stuw-



wallen van Sibculo tot het jachtterrein
van de betreffende kerkuil. Overigens
werd ook ten oosten van Vriezenveen
een schedeltje gevonden in een dal
grond-gebied.

Schedeltjes van veldspitsmuizen wer
den gevonden in braakballen in de vol
gende kilometerhokken: 22-36-11,22-44
35, 22-45-33, 22-45-42, 22-45-52 (op 150
meter van de latere vangst bij Bruch
terveld), 22-46-11 (één van de twee aan
wezige schedels in een minimaal drie
jaar oude braakbal), 22-46-12, 22-54-25
en 28-25-33 (de meest zuidwestelijke
vondst). Verder was van uurhok 22-25
reeds bekend dat de veldspitsmuis er
huisde: Mostert heeft de soort vastge
steld in de kilometerhokken 22-25-35 en
22-25-55. In kilometerhok 22-25-35 wer
den nu opnieuw veldspitsmuizen
gevonden: acht schedels. Nieuwe vond
sten werden gedaan in hok 22-25-41 (14
schedels) en 22-25-33 (5 schedels). Het
totaal aantal atlasblokken 'rond
Hardenberg' met braakbalmateriaal
voor dit onderzoek bedroeg 15. In zeven
daarvan is de presentie van de veldspits
muis nu dus vastgesteld.

Biotoop
Een opmerkelijk voorval was de eerder
vermelde vangst van een veldspitsmuis
in Bruchterveld op 1 december 1994
(kilometerhok: 22-45-53), op de grens
van de pleistocene zandgronden en de
veenkoloniale gronden. Het diertje
werd gevangen in een al enkele maan
den braakliggend stukje weiland. In juli
1994was er voor het laatst gemaaid. Het
gemaaide gras was niet verwijderd. In
het najaar hadden zich allerlei kruiden
gevestigd tussen het gevormde hooi.
Tussen de bodem en het hooi was een
ruimte gevormd waar de aanwezigheid
van muizen duidelijk zichtbaar was. De
omgeving wordt gekenmerkt door klein
schaligheid en variatie in de inrichting.
De direkte omgeving wordt hoofdzake
lijk als weidegrond gebruikt. De vang
plaats ligt aan de oost- en westkant in
geklemd tussen twee kleine natuur
reservaten.

In september 1993 werd er tijdens het
kamp van de veldwerkgroep van de
VZZ in de omgeving van Gramsbergen
een veldspitsmuis gevangen in kilome
terhok 22-25-55. De vangplaats vertoont
veel overeenkomsten met die in
Bruchterveld. Het ging hier om een
braakliggend stukje grond naast een
schuur, dat gedeeltelijk was ingeplant
met boompjes (zie foto). Het geheel
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De plek waar tijdens een VZZ-kamp in 1993 een veld
spitsmuis werd gevangen, bij Gramsbergen. Foto Ger
Snaak

werd zeer extensief bewerkt: tussen de
ingeplante boompjes vond helemaal
geen bewerking plaats, het deel tussen
de boompjes en de schuur werd wel
gemaaid maar het gras (hooi) werd niet
afgevoerd. Er was veel variatie in hoog
te en dichtheid van de vegetatie.

Schoonebeek/Erica
Uit een literatuurstudie kreeg ik het ver
moeden dat de veldspitsmuis zou kun
nen voorkomen rond Emlichheim in
Duitsland, een gebied op enige kilome
ters van Schoonebeek. Peter Heegen
leverde mij in november 1994 het nodi
ge braakbalmateriaal van kerkuilen rond
Schoonebeek. Een eerste analyse van 34
prooidieren leverde 3 veldspitsmuizen
(8,9 %) op in kilometerhok 22-17-54. Een
tweede partij, uit kilometerhok 22-18-41,
bij het Westerse Bos, bestond uit mate
riaal dat blootgesteld was geweest aan
het 'loopgedrag' van jonge kerkuilen:
geen braakbal was meer heel, schedels
en onderkaken waren geheel van elkaar
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gescheiden. Ook dit gebied wordt
gekenmerkt door kleinschaligheid en
extensieve landbouw. Het heeft de sta
tus 'beschermd dorpsgezicht'. Bij de eer
ste determinaties door Kees Zoon en
mij leverde dit materiaal 46 veldspits
muizen op (12,9 % van alle prooien).
Controle van een klein deel van de sche
dels door Bauke Hoekstra en Chris
Smeenk leidde tot de determinatie van
acht veldspitsmuizen (dus voorlopig
tenminste 2,2 %). Het resterend materi
aal wordt nog nader onderzocht en was
derhalve op het moment van dit schrij
ven nog niet definitief.

De eerste vondsten van de veldspits
muis in de atlasblokken 22-17 en 22-18
roepen allerlei vragen op. Herbergt
Schoonebeek veldspitsmuizen die beho
ren tot de in de literatuur vermelde
'restpopulatie van Gramsbergen'?
Vormen Gramsbergen en Schoonebeek
de grenzen van een verspreidingsgebied
waarvan de kern in Duitsland (rond
Emlichheim) ligt? Zou de veldspitsmuis
zich elders in Drenthe hebben geves
tigd? Om dat laatste te weten te komen,
nam ik kontakt op met de heer F.
Kleinjan, de coördinator van de kerkui
lenwerkgroep uit Erica. Hij leverde twee
partijen braakballen van kerkuilen uit
Oosterhesselen (kilometerhok 17-45-44)
en Sleen (kilometerhok 17-47-41). De
braakballen uit Oosterhesselen bevatten
29 prooidieren, waarvan uiteindelijk één
schedel werd aangeduid als vermoede
lijk van de veldspitsmuis. Veel discussie
ontstond er over een complete schedel
uit kilometerhok 17-47-41 (Sleen); de
deskundigen werden het niet eens, dus
de veldspitsmuis kon hier nog niet met
zekerheid worden vastgesteld. Nader
onderzoek van braakballen is op deze
lokaties dus zeer gewenst.

Exloo
Ten noorden van Emmen is de heer
Santing te Exloo aktief binnen de kerk
uilenwerkgroep. Hij leverde braakbal
materiaal van kerkuilen waaruit in totaal
720 prooidieren werden gedetermi
neerd, afkomstig uit vijf atlasblokken. In
de blokken 17-16, 17-17, 17-28, 17-37 en
18-11 werden respectievelijk 165, 145,
162, 145 en 103 prooidieren gedetermi
neerd. Alleen in een partij braakballen
uit Klijndijk (blok 17-37) werd één sche
del van de veldspitsmuis gevonden (0,7
%). Deze zat in een verse braakbal en
was dus recent gevangen. Waar het dier
tje precies 'geslagen' is, is natuurlijk niet
bekend. Er was echter een broedsel aan-
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wezig in de kerkuilkast, dus de actie
radius van de kerkuil is waarschijnlijk
niet zo groot geweest. Dit doet vermoe
den dat de veldspitsmuis in de omge
ving van Klijndijk is gevangen. Deze
vondst in atlasblok 17-37 is de meest
zuidelijke in het onderzoeksgebied
Exloo, maar tot op heden tevens de
meest noordelijke vondst in Nederland.

Gezien de biotoopeisen is het niet
vreemd dat de veldspitsmuis vooralsnog
lijkt te ontbreken in atlasblok 18-11,
veenkoloniaal gebied. De braakballen
afkomstig uit de blokken 17-17 en 17-28
liggen op de grens van de Hondsrug en
de laagveengebieden ten oosten daar
van. Wanneer de veldspitsmuis in het
Drentse landschap voor zou komen, zou
atlasblok 17-16 hiervoor het meest in
aanmerking komen. Tot nu is uit 165
prooidieren de aanwezigheid van de
veldspitsmuis hier niet aangetoond.
Intensivering van braakbalonderzoek en
onderzoek met behulp van live-traps zal
duidelijk moeten maken of Klijndijk
inderdaad de noordgrens is van het ver
spreidingsgebied van de veldspitsrnnis
in Drenthe.

Hoogeveen
Freddy Mager uit Tiendeveen leverde
braakballen van kerkuilen rond Hooge
veen, waarmee de cirkel rond Grams
bergen/Schoonebeek, voor wat betreft
het Nederlandse deel, gesloten was. Uit
de kilometerhokken 17-41-35, 17-42-35,
17-43-44, 17-53-12 en 17-54-11 werden in
totaal 203 prooidieren op naam
gebracht. Eén exemplaar uit blok 17-54
11 werd aanvankelijk als veldspitsmuis
aangemerkt. Nadere controle leidde
echter niet tot zekerheid.

De verschillende gebieden overziend,
nemen we een concentratie van veld
spitsmuizen waar in het grensgebied
met Duitsland, waarbij de atlasblokken
22-18 (Schoonebeek), 22-25 (Grams
bergen) en 22-46 (Bruchterveld) centra
le punten vormen. De procentuele
presentie van alle gedetermineerde
veldspitsmuizen (totaal 59 exemplaren)
bedroeg in deze uurhokken respectieve
lijk (tenminste) 2,2 %, 3,1 % en 5,3 %.
Deze atlasblokken vormen hetzij het
noordelijk en westelijk deel van het
gebied rondom Emlichheim en
Neuenhaus in Duitsland, waar mogelijk
het middelpunt van de populatie ligt,
hetzij de rand van een uitloper van een
verder naar het oosten liggend versprei
dingsgebied. Incidentele vangsten van
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veldspitsmuizen en vondsten van sche
delresten in Twente (zie kaartje) en
recentelijk rondom de plaatsen
Klijndijk, Bruchterveld en Bergentheim
bevestigen mogelijk de opvatting dat 
indien er sprake is van een geïsoleerde
populatie - deze populatie een gebied
bestrijkt waarvan de Duitse plaatsen
Emlichheim en Neuenhaus deel uit
maken. In 1995 zullen we door het ver
zamelen van braakballen en het plaat
sen van live-traps proberen om meer
inzicht te krijgen in de verspreiding van
de veldspitsmuis in dit deel van
Duitsland. De eerste contacten met
mensen uit Emlichheim zijn inmiddels
gelegd. In mei 1995 wordt de regio
Schoonebeek twee weken onderzocht
met behulp van live-traps om de veld
spitsmuis nader te lokaliseren in het
veld.

Dit artikel is dus geen eindverslag,
meer een begin van nader onderzoek.
Hoewel de schedelresten van de veld
spitsmuis ten noorden van Twente in
tien uurhokken zijn aangetroffen, is tot
nu toe in slechts twee daarvan
(Gramsbergen en Bruchterveld) het
onmiskenbare bewijs van de aanwezig
heid van de veldspitsmuis geleverd: een
vangst.

De vondsten van de veldspitsmuis in noordoost-Twente
en zuidoost-Drenthe. Open figuren: braakbalvondsten.
Dichte figuren: vangsten. Cirkels: de nieuw verzamelde
gegevens. Driehoeken: gegevens uit Hoekstra (1992)
en de vangst tijdens het VZZ-kamp in 1993.

Al het gevonden schedelmateriaal van
de veldspitsmuis is opgenomen in de
privé-verzameling van de schrijver. Het
exemplaar dat in Bruchterveld is gevan
gen is opgenomen in de collectie van
Bauke Hoekstra. ..,.,

Met dank aan Kees Zoon, Bauke
Hoekstra en Chris Smeenk

Literatuur
Hoekstra, B., 1992. Veldspitsrnuis, Crocidura

lel/codon (Hermann, 1780). in: Broek
huizen, S. et al., Atlas van de Nederlandse
zoogdieren, Stichting KNNV, p. 43-48.
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Vleermuizen hebben iets met lijnvormige begroeiingen,
dat weten we al jaren. Dit is extra opvallend in het
Nederlandse landschap, dat bol staat, maar vooral stond,
van de bomenlanen, bomenrijen en houtwallen.
Bovendien zijn er veel bosranden door de versnippering
van het bos. Maar waarom vliegen vleermuizen langs
deze 'lijnen'? En wat kunnen we met dit gegeven doen
om hun bescherming te verbeteren? In 1991 zijn wij een
onderzoek gestart naar het landschapsgebruik van vleer
muizen met betrekking tot lijnvormige begroeiingen. Het
onderzoek zal nog tot augustus 1996 duren. Hier alvast
wat over de tot nu toe gevonden resultaten.

Kleinschalig landschap met veel houtwallen, Twente.
Foto Jaap Mulder



In 1981 deed Helmer (1983) een uitge
breide studie naar het gebruik van vlieg
routes door watervleermuizen Myotis
daubentonii. In een gebied rond
Nijmegen bleken zij vrijwel dagelijks het
traject tussen kolonieboom en jachtge
bied - een afstand die varieerde tussen
1,5 en 6 km - te overbruggen via vaste
routes langs bomenlanen en bosranden.
Jaren eerder had onderzoek door onder
meer Voûte (1972) en Glas (1978) het
bestaan van vaste vliegroutes bij de
meervleermuis Myotis dasycneme en de
laatvlieger Eptesicus serotinus duidelijk
gemaakt.

De afgelopen tien jaar is over dit
onderwerp veel geschreven. Vrijwel elk
inventarisatieverslag wijdt wel een stuk
je tekst aan lijnvormige landschapsele
menten. Een overzicht van de verzamel
de kennis wordt gegeven door Limpens
et al. (1989) en Limpens & Kapteyn
(1991).

Inmiddels is de vraag gerezen in hoe
verre aantasting van het netwerk van
verbindende landschapselementen een
beperking zou kunnen betekenen van
de bewegingen van vleermuizen door
het landschap. Tegen deze achtergrond
besloot het ministerie van LNV een
onderzoek te laten doen naar de relatie
tussen vleermuizen en lijnvormige land
schapselementen. Hoe ziet een vleer
muisvriendelijk landschap eruit? Een

Langs een kanaal bij Tjerkwerd is de 'multiple-flash'
apparatuur in gereedheid gebracht. Het wachten is nu
op de meervleermuizen. Foto Ben Verboom

antwoord op deze vraag kan ons helpen
om vleermuizen effectiever te bescher
men.

Dwergvleermuis eu laatvlieger
In het eerste onderzoeksjaar (1992) heb
ben Hans Huitema en ik vooral gekeken
in welke mate vleermuizen gebonden
zijn aan lijnvormige begroeiingen. We
hebben ons gericht op twee soorten, de
gewone dwergvleermuis Pipistrellus
pipistrellus, en de laatvlieger. We ver
wachtten dat van deze twee de dwerg
vleermuis de sterkste binding aan lijn
vormige begroeiingen zou vertonen. Als
onderzoeksterrein kozen we voor het
kleinschalige houtwallenlandschap van
Noordoost-Twente, ongeveer in het
gebied tussen Almelo, Borne,
Denekamp en Vasse. Hier telden we
langs houtwallen, bomenlanen en bos
randen, maar ook in het open terrein
(weilanden, akkers) het aantal passeren
de vleermuizen. In totaal deden we dat
op 110 meetpunten, met vijf tellingen
per punt, dus dat leverde 550 punttellin
gen op.

De verwachte sterkere binding van
dwergvleermuizen aan lijnvormige
begroeiingen kwam uit.
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Tabel 1. Activiteit van dwergvleermuizen op variabele meet
punten en willekeurig gekozen meetpunten. De getallen zijn
gemiddelde waarden per 5 minuten per punt. Een 'feeding
buzz' is het sonargeluid dat via de ultrasoon-ontvanger te
horen is als de vleermuis een insekt probeert te vangen.

Dwergvleermuizen werden gedurende
het onderzoek nauwelijks in het open
terrein aangetroffen. De laatvlieger
daarentegen bleek even vaak boven wei
landen en akkers (op afstanden tussen
25 en 265 m van bomen en struiken ver
wijderd) als langs lijnvormige begroeiin
gen te vliegen. Wel nam het aantal laat
vliegers af met de afstand tot het
landschapselement en ook bij hardere
wind vlogen er minder laatvliegers in
open terrein.

Houtwallen
Op landschapsschaal bleek er een posi
tief effect te bestaan van de dichtheid
aan houtwallen en bomenlanen op het
voorkomen van beide soorten. Hoe
meer houtwallen per vierkante kilome
ter, hoe meer dwergvleermuizen je er
tegenkomt. Dit is niet verwonderlijk,
aangezien de dwergvleermuis deze land
schapselementen ook gebruikt als foera
geerterrein. De beschikbare hoeveel
heid lijnvormige elementen is in dit
geval bepalend voor het voorkomen van
de dwergvleermuis in het landschap.

De laatvlieger jaagt veelvuldig in een
meer open omgeving. Toch bleek juist
deze soort op landschapsschaal meer
dan evenredig toe te nemen met de
dichtheid aan lijnvormige begroeiingen.
Een verklaring voor deze voorkeur voor
beschutte landschappen is waarschijnlijk
te vinden in het menu van de laatvlie
ger, dat voornamelijk uit veel grotere
insekten bestaat dan dat van de dwerg
vleermuis. In open terrein komen meer
grote dan kleine insekten voor omdat
eerstgenoemde betere, sterkere vliegers
zijn en zich dus gemakkelijker op eigen
kracht aan de beschutting van bomen en
struiken kunnen onttrekken. In meer
beschutte landschappen, met meer
bomen en struiken, gaan de beschut-

aantal passages
verblijftijd (seconden)
'feeding buzzes'

variabele
punten (n=61)

16.4
77.6
2.2

willekeurige
punten (n=80)

4.7
22.6

0.7

tingszones elkaar in het tussenliggende
open terrein overlappen, waardoor ver
houdingsgewijs meer geschikt biotoop
voor grote insekten beschikbaar komt.
En hiervan profiteert de laatvlieger.

Waarom?
Wat hebben vleermuizen bij lijnvormige
landschapselementen te zoeken? Er zijn
drie functies van lijnvormige begroeiin
gen denkbaar die als leidraad hebben
gediend bij het verdere onderzoek. De
eerste is beschutting: lijnvormige
begroeiingen bieden de vleermuizen
beschutting. Door in de windluwte van
opgaande vegetatie te vliegen, kunnen
vleermuizen hun energieverbruik beper
ken. Dit maakt lijnvormige begroeiin
gen voor vleermuizen tot gunstige vlieg
routes door het landschap. Daarnaast
zouden zij dekking kunnen verschaffen
tegen predatoren. In een Brits onder
zoek is gesuggereerd dat met name bos
uilen, en in mindere mate kerkuilen,
ransuilen en torenvalken, een niet te
verwaarlozen invloed op vleermuispop
ulaties kunnen hebben. De pakkans kan
verkleind worden door aan de van het
licht (maan, lantaarn) afgekeerde zijde
van bomenlanen. houtwallen en bosran
den te vliegen.

De tweede functie is die van foera
geerbiotoop. De insektenrijkdom rond
lijnvormige begroeiingen is doorgaans
groter dan in het aangrenzende open
terrein. Enerzijds vormen zij voor veel
insekten een geschikt voortplantingsbio
toop, anderzijds komen vooral kleine
insekten passief met de wind in de
beschuttingszone aan de lijzijde van het
element terecht.

Tenslotte kan hulp bij de oriëntatie
een functie zijn. In de tot nu toe ver
schenen literatuur over dit onderwerp is
vooral nadruk gelegd op de betekenis
van lijnvormige begroeiingen als gelei
dende structuur, waarop vleermuizen
zich met hun sonar oriënteren (echo
oriëntatie). Het idee werd geopperd dat
de reikwijdte van de sonar bepalend is
voor de maximale afstand waarop vleer
muizen zich verwijderen van de opgaan
de vegetatie. Limpens et al. (1989) noe
men als moeilijk te overbruggen
'gatgroottes': 40 meter voor de water
vleermuis (sonarbereik ongeveer 5-10
m), en 100 meter voor de laatvlieger
(sonarbereik ongeveer 60 m). Met son
arbereik wordt hier bedoeld de maxima
le afstand waarop je het sonar-geluid
kunt horen met een ultrasoon-ontvan
ger.



Wind
Het lokale voorkomen van vleermuizen
langs houtsingels wordt ook beïnvloed
door windsterkte en windrichting. De

Beschutting
Dat beschutting tegen wind een belang
rijke rol speelt bij de voorkomen van
vleermuizen in het landschap is inmid
dels duidelijk gebleken. Het is echter
nog niet duidelijk of dit vooral samen
hangt met het voorkomen van hun
voedsel, of dat de vleermuizen zelf de
beschutting tegen wind zoeken. Vrijwel
alle waargenomen vleermuizen vlogen
aan de beschutte lijzijde van de singels
of, zoals vaak bij dubbele bomenlanen
het geval was, boven de weg tussen de
bomenrijen. Een met behulp van een
UV-lamp gecreëerde insektenwolk aan
de onbeschutte loefzijde van een singel
bleek niet in staat de vleermuizen te
'lokken'.

Maar de ene houtsingel is de andere
niet. Dat bleek uit een vergelijking van
de activiteit van dwergvleermuizen op
willekeurig gekozen punten langs hout
singels in Walcheren, waarbij de volgen
de factoren varieerden: datum, tijdstip,
temperatuur, windkracht, expositie van
de wind t.o.v. de houtsingel, afstand tot
de dichtstbijzijnde kolonie en kenmer
ken van de houtsingel, zoals hoogte,
breedte en winddoorlaatbaarheid van de
vegetatie op verschillende hoogtes. Uit
de analyses bleken de breedte van de
houtsingel en de mate van beschutting
van de vegetatie (gemiddeld over 3, 5 en
7 m hoogte) het sterkste effect te heb
ben.

We onderzochten ook de samenhang
tussen deze factoren en de plaatsen
waar dwergvleermuizen langs de hout
singels op insekten jagen. Hiertoe reden
we in 1993 en 1994 rond de dorpen
Grijpskerke en Meliskerke per fiets rou
tes van 10 tot 15 kilometer lengte. Zodra
we een passerende vleermuis hoorden
werd de stopwatch ingedrukt. Werd bin
nen één minuut opnieuw een vleermuis
gehoord, dan telden we op die plaats
gedurende vijf minuten de vleermuisac
tiviteit. Meestal was op zo'n plek sprake
van één of meer jagende dieren, zodat
we een beeld kregen van de foerageer
gebieden langs de route. In tabel I is te
zien dat de vleermuisactiviteit op deze
'variabele meetpunten' gemiddeld 3 tot
4 maal hoger was dan die op de 'wille
keurig punten' die gekozen werden zon
der een passerende vleermuis als aanlei
ding.
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De A58 bij Oost-Souburg. Het boomloze 'gat' links op
de achtergrond wordt dagelijks door dwergvleermuizen
overgestoken. Foto Ben Verboom

kans op een waarneming van een dwerg
vleermuis aan de lijzijde nam toe als de
hoek tussen de singel en de windrich
ting groter werd. Dit effect bleek sterker
te zijn bij toenemende windsnelheid.

Insekten
Uit het voorgaande bleek al dat dwerg
vleermuizen bij voorkeur in de meer
beschutte delen van het landschap foe
rageren. Dat deze plekken ook de meest
insektenrijke zijn is op theoretische
gronden wel te verwachten, maar moei
lijk met eenvoudige middelen aan te
tonen. Actuele insektendichtheden zijn
helaas zeer moeilijk te bepalen. We pro
beerden dat wel, door 100 'slagen' met
een schepnet op ongeveer vier meter
hoogte te doen. Er bleek echter geen
verband tussen de vleermuisactiviteit en
de hoeveelheid insekten die we zo waar
namen. Slechts bij windsterktes van
minder dan 3 Beaufort kon een zwak
verband tussen insektendichtheden en
vleermuisactiviteit worden aangetoond.
Bij meer wind werden doorgaans weinig
insekten gevangen. Vermoedelijk zijn de
meeste insekten bij toenemende wind
lager bij de grond en dichter bij de vege
tatie te vinden.

Overigens werd zo nu en dan ook een
dwergvleermuis gevangen in het net.
Blijkbaar lieten zij zich verrassen door
de plotselinge zwenkingen ervan.

Open terrein
De meeste vleermuissoorten in ons land
lijken het open terrein te mijden.
Trekroutes en foerageergebieden bevin
den zich vaak bij bomenlanen, houtwal
len, bosranden of in het bos zelf. Slechts
de snelvliegende rosse vleermuis
Nyctalus noctula wordt geregeld boven
grote weilanden en akkers waargeno-
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men, terwijl de meervleermuis soms ver
van de oever boven grote wateren wordt
aangetroffen. Toch steekt ook een soort
als de dwergvleermuis af en toe een stuk
open terrein over. Uit de Twentse
onderzoeksgevens bleek dat meer dan
de helft van de meest geïsoleerde stuk
ken houtwal af en toe werd bezocht
door zowel laatvliegers als dwergvleer
muizen. Deze geïsoleerde fragmenten
lagen steeds op meer dan 100 meter van
een ander stnk houtwal of bos, en
bebouwing (waar ze overdag zouden
kunnen verblijven) was niet of nauwe
lijks langs het fragment aanwezig. De
vleermuizen moeten dus gaten van
meer dan 100 meter hebben overgesto
ken. Toch werden er op de meetpunten
in het open terrein vrijwel geen dwerg
vleermuizen waargenomen. Het is daar
om aannemelijk dat het oversteken van
gaten via vaste, nauw omschreven rou
tes gebeurt, een idee dat ook al was
geopperd door Kapteyn & Verheggen
(1990).

In het onderzoeksgebied in Wal
cheren werden verschillende van zulke
vaste dagelijkse vliegroutes over afstan
den van 100 tot 200 m door open gebied
ontdekt. In één geval werd zelfs een
vierbaans snelweg, de A58 bij Oost
Souburg, overgestoken, waarna de die
ren nog eens 150 m akkerland door
kruisten. Een andere trekroute over een
open akker vormde de kortste oversteek
tussen de kolonieplaats (een schooltje in
Ritthem) en het belangrijkste foerageer
gebied in de wijde omgeving, het water
rijke bosgebied Rammekenshoek. Uit
tellingen bleek dat slechts een minder
heid van de dieren de oversteek waagde;
het merendeel volgde een omweg via
een houtsingel.

Echo-oriëntatie
Waarnemingen als hierboven worden
meestal gedaan in de schemering, wan
neer de vleermuizen van kolonie naar
foerageergebied of terug pendelen.
Ofschoon zij ook onder deze omstandig
heden vrijwel steeds hun sonar 'aan'
hebben, is het goed mogelijk dat zij
tevens hun gezichtsvermogen inzetten
on1 zich te oriënteren. Maar hoe vinden
zij in het donker hun weg boven open
terrein zonder bomen of struiken?
Mogelijk zien zij ook dán nog contouren
van bomen, of lichtbronnen zoals straat
lantaarns en huisverlichting.

In de literatuur wordt ook melding
gemaakt van het verschijnsel 'ruimtelij
ke herinnering': vleermuizen kennen
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het landschap binnen hun aktiviteitsge
bied zo goed, dat oriëntatie niet nodig
is. Zij hebben als het ware een gedetail
leerde landkaart in hun hersenen opge
slagen, waardoor zij op hun automati
sche piloot kunnen vliegen. Gezien het
vaak opportunistische en grillige jacht
gedrag van vleermuizen zouden zij
'hun' landschap dan tot in groot detail
moeten kennen en zouden zij door tij
delijke veranderingen, bijvoorbeeld een
geparkeerde auto, in verwarring ge
bracht kunnen worden. Het is dan ook
heel goed mogelijk dat vleermuizen nut
hebben van landschapselementen als
oriëntatiebakens. Door af en toe echolo
katie-pulsen naar structuren in de
omgeving uit te zenden, zou een vleer
muis snel weten waar hij is.

Meervleermuis
Om deze hypothese te toetsen, is in de
zomer van 1994 onderzocht of de meer
vleermuis via echolokatie contact houdt
met zijn omgeving. Het onderzoek werd
uitgevoerd door Arjan Boonman, in het
kader van zijn studie biologie aan de
Rijksuniversiteit Utrecht. Vanuit zijn
caravan belietste hij de omgeving van
het Friese dorpje Tjerkwerd, waar zich
in de kerk een grote kraamkolonie
(enkele honderden dieren) van de meer
vleermuis bevindt. Hiervandaan trekken
de dieren via een stelsel van kanalen
naar hun jachtgebieden, ondermeer op
het IJsselmeer. Gekeken werd naar de
samenhang tussen de echolokatie en de
afstand tussen de vleermuizen en de
kanaaloever. De voorlopige resultaten
wijzen op een toename van de pulsleng
te (de duur van elk apart uitgestoten
sonar-geluidje) met de afstand tussen
vleermuis en kanaaloever. De tijd die
verliep tussen de pulsen (pulsinterval)
veranderde echter niet, behalve bij het
breedste kanaal, waar de gemiddelde
afstand van de dieren tot de oever onge
veer 15 meter bedroeg. Hier werden de
intervallen tussen pulsen langer. Uit
berekeningen bleek dat de meeste puls
intervallen juist lang genoeg waren om
overlap tussen een vanaf de oever terug
gekaatste echo en een volgende uit te
stoten geluidspuls te voorkomen. Het
lijkt er dan ook op clat de vleermuizen
geluidspulsen naar de oever hebben
gezonden, met andere woorden dat zij
contact met de oever hebben gehouden.
Of en in hoeverre de oever voor de
vleermuizen van nut is geweest bij hun
oriëntatie, blijft echter voorlopig een
vraag.



'Multiple-flash'
Met behulp van een speciale techniek,
'multiple-flash', zijn de afgelopen zomer
aanvullende gegevens verzameld over
het vlieggedrag van meervleermuizen.
In Nederland was met deze techniek
nog geen ervaring opgedaan. Daarom
kwamen twee Britse onderzoekers van
de Universiteit van Bristol, Gareth
Jones en Adam Britton, op uitnodiging
een week naar Friesland. De techniek
houdt in, dat er langs de oever van het
kanaal twee camera's opgesteld worden,
111et een aantal flitsers en daaraan
gekoppelde geluidsopname-apparatuur.
Tijdens elke opname wordt razendsnel,
maximaal 60 maal per seconde, geflitst.
Achteraf kan zo de vliegbaan van elke
gefotografeerde vleermuis gereconstru
eerd worden. Aan de opnames kan van
alles gemeten worden: de afstand van
de vleermuis tot de oever, de vliegsnel
heid, de snelheid van de vleugelslag, en
de echolokatie. We hopen zo nog meer
over de samenhang tussen al deze facto
ren te weten te komen. De gegevens
moeten nog geanalyseerd worden.

Compromis?
De afgelopen zomer is een begin
gemaakt met een gedetailleerde studie
van de verdeling van dwergvleermuizen,
insekten en wind rond één enkele hout-

Meervleermuizen vliegen vaak vlak boven het water, en
houden vermoedelijk 'sonar-kontakt met de oevers.
Foto Zomer Bruijn

singel bij Ritthem in Walcheren. De
metingen werden verricht op de weg en
op afstanden van respectievelijk 3, 6, 12
en 24 meter tot beide zijden van de
houtsingel. Uit de metingen bleek
ondermeer:
(I) Vleermuisactiviteit en insektendicht
heid waren beide maximaal aan de lijzij
de op 3 meter van het element. Maar
ook op grotere afstand bleven de insek
tendichtheden aan de lijzijde relatief
hoog. Op meer dan 6 meter werden
daarentegen nauwelijks nog vleermui
zen waargenomen.
(2) De wind luwte was maximaal op 6
meter van het element.
Verdere analyse toonde aan dat de vleer
muisactiviteit niet zozeer door voedsel
rijkdom of windbesehutting werd
bepaald, maar eerder door de afstand tot
het element. Dit is een aanwijzing dat er
meer aan de hand is. Het is denkbaar
dat ook echo-oriëntatie een rol speelt bij
de keuze van de optimale afstand van de
vleermuis tot de houtsingel. Het spec
trum van echolokatiegeluiden dat een
vleermuissoort tot zijn beschikking
heeft, bepaalt waarschijnlijk op welke
afstanden ten opzichte van de houtsin
gel de vleermuis de beste echo's terug-



ZOOGDIER 1995 6 (1)

ontvangt. De optimale vliegzone wordt
mogelijk bepaald door het beste com
promis tussen windluwte, insekten
dichtheid en echolokatie. De vleermuis
is daarnaast flexibel genoeg om hiervan
af te wijken, bijvoorbeeld in het geval
van insektenconcentraties. De komende
zomer zullen de tellingen worden voort
gezet door twee studenten, Bianca de
Vos en Eva Willems, beide van de lera
renopleiding in Tilburg.

Polen
Dwergvleermuizen blijken vooralsnog
sterk gebonden te zijn aan lijnvormige
begroeiingen. Maar zou dit ook zo zijn
als de insektendichtheden in het open
terrein hoger zijn dan in de intensief
beheerde Nederlandse weilanden en
akkers? Als echo-oriëntatie een belang
rijke rol speelt, verwachten we geen ver
schil. Hetzelfde geldt voor beschutting.
Maar als vleermuizen vooral aan
bomenlanen, houtwallen en bosranden
zijn gebonden door een verhoogd voed
selaanbod, dan mogen we verwachten
dat vleermuizen meer in het open ter
rein gaan foerageren als daar meer
voedsel te vangen is.

Een groot agrarisch gebied met insek
tenrijke open terreinen is in ons land
niet te vinden. Daarom zullen we de
komende zomer tevens onderzoek doen
in het noordoosten van Polen. De uit
valsbasis vormt Urwitalt, een onder
zoeksstation van de Universiteit van
Warschau in het merengebied Mazurië.
Hier zullen twee studenten van de
Wageningse Landbouwuniversiteit, Erik
Gorter en Kamiel Spoelstra, twee maan
den lang bivakkeren. Dat de graslanden
hier inderdaad gonzen en zoemen van
de insekten bleek al tijdens een bezoek
aan het gebied in augustus 1994.

Vleermuisbescherming
Wat hebben we nu eigenlijk aan de
onderzoeksresultaten? Om bij de inrich
ting en het beheer van landscbappen en
landschapselementen rekening te kun
nen houden met vleermuizen, is het
voor natuur- en landschapsbeherende
organisaties van groot belang te weten
in hoeverre 'gaten' in het netwerk van
lijnvormige elementen een barrière vor
men. De vraag naar de functie van land
schapselementen voor de oriëntatie
blijft dan ook een cruciale rol in het
onderzoek spelen. Daarnaast kan ook
informatie over de rol van insekten en
beschutting leiden tot een vleermuis
vriendelijker landschapsbeheer. Met
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nog zo'n kleine anderhalf jaar te gaan
hopen we uiteindelijk de bescherming
van vleermuizen in agrarische land
schappen meer handen en voeten te
geven. ~
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De laatste vijftien jaar hebben duinbeheerders zich
steeds meer ingespannen voor het ongestoord laten
plaatsvinden van natuurlijke processen. Dat vereist dat
men inzicht heeft in die natuurlijke processen.
Fluctuaties in de konijnenstand spelen in het duin een
belangrijke rol, denk maar aan veranderingen in de vege
tatiestructuur. Veel duingebieden zijn de laatste jaren
sterk vergrast. Is dit te wijten aan eutrofiëring vanuit de
lucht of hangt één en ander samen met een verminderde
konijnengraasdruk? Het antwoord op het laatste kan
geleverd worden wanneer men het konijn, als belangrij
ke grazer, door de jaren heen heeft geteld.

In de duinen hebben tal van 'grazers' rekenwerk verricht in het duingebied
een duidelijke invloed op het ecosys- Meijendel. Hij bestudeerde onder ande
teem. Van der Meijden (1992) heeft wat re aaltjes, luizen, rupsen, slakken, mui-

zen, kevers, sprinkhanen en konijnen.
Konijnen laten zich maar moeilijk tellen.
Foto Jaap Mulder
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Schoorlse Duinen

Figuur 1. De plaatsen waar konijnentellingen plaatsvin
den in de vastelandduinen {sterretjes}. Daarnaast is er
een tel route op Vlieland.

De kleintjes blijken, wat betrelt de hoe
veelheid voedsel, niet voor de groten
onder te doen.

De jaarlijkse consumptie door bij
voorbeeld aaltjes (191.000 indivi
duen/m-) bedraagt voor het hele gebied
Meijendel (2000 ha) zo'n 66.000 kg
droge stof per jaar. 'Droge stof' bestaat
uit het plantenmateriaal dat overblijft
nadat alle vloeistoffen eruit zijn ver
dampt. De konijnen in Meijendel
(geschat op 0,001 individuen/rn-) ver
werken jaarlijks in het gehele gebied
zo'n 100.000 kg droge stof. Per konijn
komt dat neer op 17 kg per jaar, wat

weer overeenkomt met 0,5 kg vers plan
ten materiaal per dag. De konijnen wor
den echter nog overtroffen door blad
en wortelluizen (1200 individuen/m-).
Die verorberen in Meijendel jaarlijks
zo'n 220.000 kg droge stof. Toch staan in
onze eigen belevingswereld de grotere
zoogdieren aan de top, omdat ze zoveel
ineens wegbappen.

Plaatselijk zijn dat ree en rund, maar
konijnen zijn overal, en hun invloed op
de duinvegetatie is vaak duidelijk zicht
baar. Eeuwenlang werden de konijnen
vrijwel alleen gezien als schadefactor,
niet alleen vanwege hun vraat aan helm,
orchideeën en dergelijke, maar ook
wegens het knagen aan en schillen van
struiken en bomen. Ook hun holengra
verij kreeg alleen maar negatieve aan
dacht als (vermeende) oorzaak van
grootschalige verstuivingen. De laatste
jaren worden konijnen echter wat posi
tiever bejegend. Plaatselijk levert een
relatief hoge konijnengraasdruk name
lijk een hogere rijkdom aan kruiden en
mossen, die wegkwijnen als duingrassen
gaan domineren.

Telmethode
In gebieden waar konijnen als economi
sche plaag werden ervaren (Australië,
Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië) is
sinds de vijftiger jaren een methode ont
wikkeld om konijnen te tellen. In
Nederland wordt deze methode sinds
1982 uitgeprobeerd in het Noord
hollands Duinreservaat (Kivit 1987).
Sinds 1984 worden de tellingen in alle
Noord- en Zuidhollandse duingebieden
vanuit het Noordhollands Duin
reservaat gecoördineerd. Een overzicht
van de getelde terreinen staat in figuur
1. De methode blinkt uit in eenvoud en
uitvoerbaarheid. Per duingebied is een
vaste route uitgestippeld, onderverdeeld
in trajecten (zie figuur 2). Op vaste tijd
stippen in voor- en najaar wordt geteld
vanuit een auto die na zonsondergang
met groot licht de route afrijdt met een
snelheid van ongeveer 20 km per uur.
Per traject telt men alle konijnen die
zich in de lichtbundel vertonen. Eén tel
ling bestaat uit acht telavonden die bin
nen een periode van ongeveer drie
weken bij droog weer worden gehou
den. Jaarlijks wordt er geteld tussen 20
maart en 10 april en tussen 20 septem
ber en 10 oktober. De tellingen vallen
dus vlak voor en vlak na het voortplan
tingsseizoen en corresponderen respec
tievelijk met een dal en een piek in de
populatie. Na elke 'telling' (bestaande



uit acht avonden) wordt per traject het
gemiddeld aantal konijnen bepaald, en
wordt voor de hele telroute de som van
alle trajectgemiddelden bepaald en gra
fisch weergegeven (zie figuur 3).

Aantallen en trends
Als voorbeeld zijn de gemiddelde aan
tallen konijnen per strekkende kilome
ter grafisch weergegeven voor het duin
gebied Schoorl en Bergen (zie figuur 3).
De trend in de voorjaarstellingen ver
toont steeds eenzelfde beeld als die in
de najaarstellingen. In dicht bij elkaar
gelegen duinterreinen komen de trends
soms sterk overeen. In figuur 3 zien we
voor de beide gebieden sinds 1984-1985
een sterke stijging die in 1990-1991 ein
digt en wordt omgebogen in een scher
pe, respectievelijk lichte daling. Waarom
de trends aanvankelijk wel gelijk oplo
pen en later van elkaar afwijken is niet
bekend.

In 1991 werd een nieuwe konijnen
ziekte gemeld, veroorzaakt door het
VHS-virus. In Meijendel, waar de ziek
te het ergst leek huis ie houden, werd
gesproken van een decimering. Een der
gelijke achteruitgang, tot 10 %, blijkt
niet helemaal uit de telling (zie figuur
4). Wel waren de voorjaarsaantallen uit
gesproken laag in de jaren 1990 tot en
met 1992. Ook de najaarstellingen waren
aan de lage kant, maar niet uitzonder
lijk. In 1993 en 1994 volgde een voor
zichtig herstel, hoewel de ziekte nog
aanwezig was.

Er komen zeer verschillende aantallen
konijnen per kilometer traject voor. Zo
leveren de najaarstellingen van bijvoor
beeld Zwanenwater en Egmond-Zuid
meestal 15 konijnen per kilometer op,
terwijl Kraansvlak en Kennemerduinen
ongeveer 4 scoren. In het voorjaar tref
fen we een vergelijkbaar verschil van
ongeveer 9 konijnen per kilometer in
Egmond-Zuid tegenover 3 in Kraans
vlak en Kennemerduinen.

Uit de verschillende telresultaten mag
echter niet zonder meer worden gecon
cludeerd dat er ook een absoluut ver
schil in konijnendichtheid bestaat. Het
aantal getelde konijnen wordt namelijk
niet alleen bepaald door het werkelijk
aanwezige aantal, maar ook door bij
voorbeeld een verschil in activiteit van
de konijnenpopulaties. In een gebied
waar jacht plaatsvindt kan het aantal
konijnen dat zich na zonsondergang
boven de grond vertoont lager zijn dan
in een gebied zonder jacht (Dunnet
1957). Ook de padenstructuur beïn-
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In sommige winters eten de konijnen de bast van
bomen en struiken ('schillen'}. In de duinen is daarbij
vooral de kardinaalsm uts in trek. Foto Jaap Mulder

Figuur 2. Voorbeeld van een telroute. verdeeld in tra
jecten, in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

vloedt hoeveel konijnen men in een
lichtbundel vangt. Op een brede laan
ziet men meer dan op een smal pad.
Deze telmethode is dus duidelijk een
relatieve telmethode, die binnen een
zelfde gebied laat zien hoe de aantallen
van jaar tot jaar schommelen.

Zichtbaarheid
In figuur 3 en 4 is in sommige jaren te
zien dat in het voorjaar meer konijnen
worden geteld dan in het najaar. Dit is
tegen de verwachting in, als men
bedenkt dat 's winters de reproduktie
laag en de sterfte hoog is. Aan het eind
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van de zomer hebben de konijnen een
lang reproduktief seizoen achter de rug.
Natuurlijk is het niet uitgesloten dat het
toeval een rol speelt, ondanks acht keer
tellen, of dat er daadwerkelijk in het
voorjaar op die plek meer konijnen aan
wezig zijn. De kans om tijdens het tel
len links en rechts van de route konij
nen waar te nemen hangt bijvoorbeeld
af van de hoogte van de bermvegetatie.
In het dauwbraamlandschap van het
open duin, waar lage kruiden en grassen
domineren, is de zichtbaarheid in voor
en najaar meestal uitstekend. In het
beboste binnenduin kan de begroeiing
sterk verschillen tussen voor- en najaar.
Langs de bospaden verschijnt in de loop
van de zomer vaak een weelderige
ondergroei van hoge kruiden en gras
sen, zoals brandnetel, adelaarsvaren en
koekoeksbloem. In het vroege voorjaar
daarentegen is de bosbodem kaal en kan
men vanaf een bosweg veel verder links
en rechts de weghuppelende konijnen
tellen.

Zo'n effect van begroeiing is nage
gaan door in vier telgebieden gedurende

Figuur 4. Gemiddeld aantal getelde konijnen per kilo
meter in Meijendel.

Meijendel
10~------,----------,
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Figuur 3. Gemiddeld aantal konijnen per kilometer door
de jaren heen, in Schoorl en Bergen.

Schoort
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B

18

I
E -4..
D

2

o

47 'teljaren' systematisch te turven of de
aantallen in het najaar hoger waren dan
in het voorjaar, en wel apart voor trajec
ten door open en door bebost duin. De
overgangszone, waarbij open duin en
bebost duin gemengd voorkomen, is
hierbij buiten beschouwing gelaten.
Dan blijkt dat in het beboste duin de
voorjaarstelling in meer dan de helft van
de gevallen (25 van de 47) hoger uitpakt
dan de najaarstelling. Voor het open
duin is het precies andersom en volgens
de verwachting; in 40 van de 47 teljaren
pakt de najaarstelling hoger uit dan de
voorjaarstelling. In de komende jaren
zullen de verschillende onderzoekers
proberen voor deze verschillen in zicht
baarheid een index te ontwikkelen,
zodat de tellingen bij verschillende
vegetatiehoogten beter vergelijkbaar
worden.

Bruikbaar?
Aan deze methode zijn duidelijke voor
delen, doch ook nadelen verbonden.
Een voordeel is in elk geval de snelle en
gemakkelijke uitvoerbaarheid van de
telling. Iedereen kan tellen en het is tot
nu toe geen probleem geweest om vol
doende tellers te vinden voor dergelijke
avondlijke overuren. Voor het eerst krij
gen we inzicht in de aantalsschomme
lingen in de verschillende terreinen.
Nadeel is, dat uit de telling geen abso
luut aantal konijnen te destilleren is,
dus geen aantal/ha op een bepaald tijd
stip, Vergelijkingen tussen de verschil
lende gebieden zijn alleen in globale zin
mogelijk. Men kan wel binnen één
gebied de aantallen van de verschillende
jaren vergelijken. Een ander nadeel is
dat de getelde aantallen, ondanks acht
telavonden, door toevallige factoren
kunnen worden bepaald. Een correlatie
met wind en neerslag was vooralsnog
niet aan te tonen, maar een late storing,

Bergen
12~-----,------------,
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Heeft de beheerder nu voldoende ant
woord op zijn vragen? De resultaten
geven enig inzicht in wat er met de aan
tallen gebeurt. Een relatie tussen konij
nengraasdruk en vegetatie-ontwikkeling
is hiermee natuurlijk nog niet aange
toond. Daarom vindt naast deze tellin
gen ook direct onderzoek plaats aan de
vegetatie-ontwikkeling. Ook wordt
gekeken of deze telmethode kan wor
den aangevuld met een andere, relatief
simpele registratie van konijnen (holen,
keutelplaatsen). In elk geval gaan de
beheerders door op de ingeslagen weg
en blijven ze het konijn monitoren. -1'f

bijvoorbeeld trimmers die na zonson
dergang nog door het duin rennen 
strikt verboden, maar toch ... - , kan het
telresultaat zeer nadelig beïnvloeden.
Het effect is ruim één uur later nog
merkbaar!

Het tellen van konijnen voor en na
het reproduktieve seizoen kan op zich
zelf een leuk beeld geven van de trends
in de populatie, maar door Wallage
Drees (1986) is voor Nederland vastge
steld dat juist in die twee perioden het
activiteitspatroon van konijnen zeer
sterk verandert. Bij een proef met een
maandelijkse 24-uurs-telling bleken de
aantallen in de periode van maart tot en
met mei met een factor 3 toe te nemen.
Deze toename kon uitsluitend worden
verklaard door het feit dat de konijnen
meer en meer boven de grond kwamen.
In september en oktober stelde zij weer
een duidelijke daling in activiteit vast.
Dit betekent dat een beetje te vroeg of
een beetje te laat tellen een enorm ver
schil kan maken in het eindresultaat.
Eventuele missers in de telling worden
evenwel opgevangen door de acht tel
avonden over een relatief lange periode
te spreiden.

ZOOGDlllR 1995 6 (1)

Vroeger gaf het jaarlijks aantal geschoten konijnen een
indruk van de populatieschommelingen.
Foto Jaap Mulder
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Voor vrijwel alle zoogdierliefhebbers vormt de aanschaf
van goede livetraps voor veldonderzoek een onoverko
melijk financieel probleem, Ook voor mij is dat het geval.
Mijn werkomstandigheden, waarover dadelijk meer,
brengen een hoog val-verlies-risico met zich mee. U
begrijpt dat ik met veel genoegen het artikel van Rudi
Vantorre las, in Zoogdier 5(1), over het aanpassen van de
goedkope Triptrapvallen voor veldwerk. Maar het kan
nog wat sneller en goedkoper.

Het zwartgeschilderde eindresultaat.
Foto Fred Nordheim

Een aantal uren per week ben ik in
dienst van Bureau Stadsecologie
Amsterdam. Ik moet ten behoeve van
de Ecologische Atlas van Amsterdam
onder andere gegevens verzamelen over
het voorkomen van de kleine zoogdie
ren. Veel 'groene' gebieden in de stad
zijn alleen maar verantwoord te inventa
riseren met goedkope inloopvallen. De
reden hiervan is, dat er ook door ande
ren geopereerd wordt in de meest inte
ressante biologische niche, struikgewas
met veel ondergroei. Dat zijn de plek
ken waar je succesvol kleine zoogdieren
kunt vangen. Maar het zijn ook de plek
ken waar junks hun drugs verbergen en
waar zwervers slapen. Die laatsten
geven in het algemeen weinig proble
men, behalve als ze groot, sterk en

dronken zijn en daarbij bovenop je val
hun roes liggen uit te slapen. Dat heeft
mij tot nu toe twee vallen gekost: ver
pletterd!

Junks zijn lastiger. Wat doet een junk
die zijn drugs gaat verbergen of gebrui
ken voordat hij het struikgewas inloopt?
Hij kijkt eerst goed om zich heen of hij
beloerd wordt. En wat doet een grote
kerel met een sporttas vol vallen, voor
dat hij de bosjes inschiet? Precies! De
problemen ontstaan als beide partijen
dezelfde plek hebben uitgekozen. In dat
soort gevallen ben ik gegarandeerd mijn
spullen kwijt. Het is de problematiek
van de grote-stad-zoogdier-inventari
seerder. Om een juist verspreidings
beeld van de bosmuis in de stad te ver
krijgen, is het herhaaldelijk verlies van
een 75 gulden kostende Longworthval
onacceptabel,

Halverwege de jaren tachtig begon ik
met Triptrapvallen Amsterdam en
omgeving te inventariseren. In de kleine
leefruimte van de vallen was de sterfte
onder de gevangen muizen hoog. Met
een grotere leefruimte, voorzien van
veel nestmateriaal zoals hooi, en met
voldoende voedsel, moest dit euvel te
verhelpen zijn. Koektrommels, dat was
in mijn ogen dé oplossing. Een verza
melaktie op mijn werk (ik ben vooral
werkzaam als fysiotherapeut in een ver
zorgingscentrum), tegen betaling van
f 1.- per blik, was een succes. Maar het
resultaat, 25 rechthoekige blikken, was
eenmalig.

Koninginnedag bood uitkomst. Nu
haal ik jaarlijks in één rondje over de
vrijmarkt in mijn buurt 30 blikken op



voor gemiddeld f 1.- per stuk. De kosten
van mijn vermaakte Triptrapvallen
komen daarmee op ongeveer f 7.50, en
dat is een te dragen verlies voor de
wetenschap ...

Het vermaken van de rechthoekige
(dat is gemakkelijk voor het transport)
koektrommels is eenvoudig. Hier vol
gen puntsgewijs de henodigde handelin
gen:
- teken met de viltstift de maat van de

achterkant (zonder leefruimte) van de
Triptrapval af op de zijkant van het
blik;

- sla met een priem twee gaten vlak
onder elkaar in het midden van de
afgetekende maat en maak hiertussen
een verbinding;

- in de aldus ontstane ruimte past een
blikschaar, waarmee vervolgens een
opening wordt geknipt in de vorm van
twee naar buiten te buigen 'deurtjes';

- knijp met een waterpomptang de
omgekrulde randen plat en maak de
ingang 'pas' voor het Triptrap-vangge
deelte;

- een ring van fietsbinnenhand over de
'deurtjes' heen fixeert het vangmecha
nisme aan het blik (zie foto);

- zelf spuit ik de hlikken daarna zwart,
om ze minder op te laten vallen.

De benodigdheden voor het aanpassen van de koek
trommels. Foto Fred Nordheim

Per val duren deze handelingen onge
veer vijf minuten. Door het plastic vang
deel voorzichtig in het blik te schuiven
wordt een kleinere en minder kwetsbare
transportstand verkregen.

Tegenwoordig haal ik het groene stuk
je plastic, waarmee het vangdeurtje
blokkeert, van de val af, zodat 'meer
vangsten' mogelijk worden. Hierdoor
ving ik al eens twee hosspitsmuizen, wat
resulteerde in één hele en één halve
bosspitsmuis. Een bosmuis en een bos
spitsmuis leverde de bosmuis als win
naar op. Drie bosmuizen had een bloed
bad tot gevolg. De uitslag van twee
bosmuizen en één wezel laat zich raden.
Gelukkig komen zulke 'meervangsten'
slechts sporadisch voor.

Ik hoop dat mijn aanpassing van de
Triptrapval de mogelijkheden voor 'zelf
doen' vergroten en daarmee ook de
mogelijkheid van onderzoek door parti
culieren. Succes! --rI
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In november 1993 werd een vooronderzoek gestart naar
de haalbaarheid van zoogdiermonitoring in Nederland.
Onder monitoring wordt hier verstaan het volgen in de
tijd van ontwikkelingen in aantallen en verspreiding van
de verschillende soorten zoogdieren. De kennis hiervan
is nodig Oln tijdig veranderingen waar te nemen, zowel
voor- als achteruitgang van soorten, en om de effectiviteit
van beschermingsmaatregelen te kunnen meten, Het
vooronderzoek werd in november 1994 afgesloten met
een eindrapport.

Uit het vooronderzoek bleek dat van
verschillende soorten zoogdieren de
ontwikkelingen vrij goed gevolgd kun
nen worden. Hiervoor zijn echter wel
verschillende methoden nodig. De
meeste komen er op neer dat de aantal
len zoogdieren (of hun sporen) worden
gevolgd in proefgebieden of transecten.
Het gehele samenspel van methoden en
proefgebieden wordt ook wel aangeduid
als het Meetnet Zoogdieren (de Wijs
1994).

Deelprojecten
Bij sommige soorten zoogdieren vond al
monitoring plaats. Denk hierbij aan de
landelijke tellingen van overwinterende
vleermuizen en de dassencensus, waar
voor eens in de tien jaar gekeken wordt
hoeveel burchten er in Nederland door
dassen bewoond worden. Op zeer kleine
schaal vond bij vleermuizen ook moni
toring plaats met transecttellingen. Een
transeettelling wil zeggen dat iemand
regelmatig langs een vast traject loopt of
fietst en dan alles wat hij of zij ziet of
hoort noteert. Als dit gedurende een
aantal jaren wordt gedaan kan achter
haald worden of langs dat traject het
aantal waarnemingen toeneemt,
afneemt of stabiel blijft. Omdat elk jaar
op dezelfde wijze geteld wordt betekent
een afname van het aantal waarnemin
gen dat de soort minder voorkomt langs
dat traject dan voorheen.

In het kader van het vooronderzoek
zijn ook enkele nieuwe deelprojecten
gestart. Zo is gestart met het tellen van
vleermuiskolonies en het tellen van nes
ten van eekhoorns. Het afgelopen jaar is

ook begonnen met de monitoring van
zoogdieren die overdag actief zijn. Dit
gebeurt samen met de Samenwerkende
Organisaties voor Vogelonderzoek in
Nederland (SOVON). Ten behoeve van
monitoring van vogels organiseert
SOVON al jarenlang verschillende tel
lingen die gestandaardiseerd zijn.
Tijdens de vogeltellingen worden ook
zoogdieren waargenomen. In het kader
van het vooronderzoek is de deelnemers
aan twee van de vogelprojecten (PTT en
BMP) gevraagd om ook de zoogdieren
te noteren. Veel vogelaars hebben hier
aan meegewerkt en we zijn ze daarvoor
zeer dankbaar.

De resultaten
Voor het tellen van eekhoornnesten
hebben ruim 40 personen zich aange
meld. Het veldwerk is op het moment
van schrijven in volle gang, zodat nog
geen indruk van de resultaten bestaat.
De gegevens die door de vogelaars ver
zameld zijn in het kader van het BMP
(Broedvogel Monitoring Project) wor
den momenteel door het CBS verwerkt,
maar de resultaten van het PTT-project
(Punt Transeet Tellingen) van het sei
zoen 1993/94 zijn al beschikbaar
(Verstrael & Ammerlaan 1994). Veel
vogelaars hebben meegewerkt aan dit
projekt. In november werd langs 61 %
van alle trajecten op zoogdieren gelet, in
februari was dit gestegen tot 71%. In
totaal werd langs 168tot 190 telroutes op
zoogdieren gelet. Het aantal routes waar
wel op zoogdieren is gelet, maar waar
langs geen zoogdieren werden waarge
nomen, nam af van 33% in november



tot 23% in februari. De verdeling van de
routes over het land was redelijk gelijk
matig, ook in regio's waarin maar weinig
telroutes liggen werden de zoogdieren
meegeteld.

In totaal werden 15 soorten zoogdie
ren door de vogelaars gezien. Van vier
soorten werden op meer dan tien routes
exemplaren waargenomen: haas,
konijn, ree en eekhoorn (zie bijgaande
tabel). De haas Lepus europaeus was het
talrijkst, waarbij sprake was van een toe
name naarmate de winter vorderde.
Deze toename was niet alleen duidelijk
door grotere aantallen per route, maar
de haas werd ook op meer routes waar
genomen. Dat kan enerzijds te maken
hebben met de sneeuw die in februari
1994 aanwezig was (grotere zichtbaar
heid), maar ook met het op dat moment

Eekhoorns monitoren kan door zowel de nesten te teI
len. als de waarnemingen van de eekhoorns zelf te
noteren. Foto Sim Broekhuizen

gestarte voortplantingsseizoen (grotere
activiteit, grotere zichtbaarheid). Het
konijn Oryctolagus cuniculus werd juist
in steeds kleinere aantallen waargeno
men naarmate de winter vorderde. Dat
kan te maken hebben gehad met de toe
genomen koude (ze blijven dan meer in
hun holen), maar het zou ook te maken
kunnen hebben gehad met wintersterf
te. De grootste aantallen werden op
Schiermonnikoog gezien: 76 op één
route in november!

Het aantal reeën Capreo/us capreolus
per route was het hoogst tijdens de
decembertelling en iets lager in febru
ari. Meestal neemt de zichtbaarheid van



Tijdens de Punt Transekt Tellingen van vogels worden
nu ook de hazen geteld. Foto Sim Broekhuizen

reeën juist toe in het vroege voorjaar,
maar mogelijk heeft de toegenomen
koude in 1994 een negatieve invloed
gehad. Het aantal routes met eekhoorns
Sciurus vuigarts was niet erg groot
(ongeveer tien), zodat hierover nog niet
veel valt te zeggen. Het gemiddelde aan
tal eekhoorns per route was het hoogst
in december.

De transeettellingen van dagactieve
zoogdieren beloven de komende jaren
leuke gegevens op te gaan leveren. Ze

Tabel 1. Zoogdieren tijdens Punt-Transect-tellingen van
SOVON en CBS. n = totaal aantal getelde routes in het PTT

november december februari
n=168 n=190 n=188

aantal:
Haas routes 65 87 104

exemplaren 227 331 738
ex./route 3.5 3.8 7.0

Konijn routes 31 32 35
exemplaren 204 174 79
ex./route 6.6 5.4 2.3

Ree routes 34 40 36
exemplaren 134 264 214
ex./route 3.9 6.6 5.9

Eekhoorn routes 13 8 10
exemplaren 15 15 16
ex./route 1.2 1.9 1.6

zijn ook niet moeilijk uit te voeren. Dat
bleek voor de tellingen van vleermuis
kolonies minder op te gaan. Vooral het
opsporen van de kolonies is moeilijk.
Daarom willen we ons dit jaar veel meer
gaan richten op mensen die vleermui
zen als medebewoners in huis hebben.
Voor hen is het gemakkelijk om regel
matig het aantal aanwezige vleermuizen
te tellen. Bovendien is geen specialisti
sche kennis nodig.

Plannen
Naar aanleiding van de positieve erva
ringen van het afgelopen jaar krijgt het
Zoogdiermonitoringproject een vervolg
in 1995. Uiteraard gaan we door met de
deelprojekten die vorig jaar gestart zijn,
maar daarnaast willen we nog enkele
nieuwe deelprojecten van de grond krij
gen. Zo willen we ook een braakballen
project starten. Hierbij gaat het om het
verzamelen van braakballen van
(kerk)uilen aan het eind van elk jaar.
Aan de hand van het relatieve aantal
schedeltjes in de braakballen kan waar
schijnlijk iets gezegd worden over de
aantalsontwikkelingen van kleine zoog
dieren in een gebied. Ook willen we
gaan onderzoeken of het mogelijk is
aantalsontwikkelingen van zoogdieren
te bepalen door middel van het vangen
van kleine zoogdieren met livetraps, het
tellen van prenten op geschikte plaatsen
en het tellen van verkeersslachtoffers
langs vaste routes, zoals die van woon
werkverkeer.



Reeën werden door de vogelaars vooral in december
gezien. Foto RoeI van Beek
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Zoogdierdatabank
Met bovenstaande projekten wordt
vooral inzicht verkregen in de aantals
ontwikkelingen van zoogdiersoorten. In
veel mindere mate wordt inzicht verkre
gen in veranderingen in de verspreiding
van zoogdieren. Vanuit natuurbescher
mingsoogpunt is dit laatste ook van
belang, omdat we niet alleen willen
weten of een soort voor- of achteruit
gaat in aantal, maar ook waar in
Nederland die voor- of achteruitgang
plaatsvindt. Een goed voorbeeld is de
das, die, na een dal in de zestiger jaren,
weer iets in aantal toeneemt. In de oor
spronkelijke dassengebieden in
Limburg en het Rivierenland krimpt
zijn areaal echter nog steeds, terwijl zijn
areaal op de zandgronden van de
Veluwe en Noord-Nederland zich uit
breidt. Om een goed beeld van dergelij
ke veranderingen te kunnen krijgen
zouden er eigenlijk eens in de zoveel
jaar verspreidingskaarren gemaakt moe
ten worden. Om dit mogelijk te maken
moeten regelmatig waarnemingen wor
den verzameld en doorgegeven. Na het
verschijnen van de Atlas van de
Nederlandse zoogdieren (Broekhuizen
et al. 1992) is dit niet meer gebeurd. Om
hier een nieuwe impuls aan te geven
hebben we nieuwe waarnerningsformu
lieren gemaakt, die op verzoek kunnen
worden toegezonden.

Medewerking
Het waarnemen van zoogdieren is niet
gemakkelijk. Toch zien we allemaal wel
eens een eekhoorn tijdens de wandeling
door het bos, reeën langs de kant van de
weg of mollen in de tuin. Sommigen
noteren die waarnemingen in een boek
je dat dan in de kast verdwijnt. Als u die
waarnemingen nu opstuurt naar onder
staand adres dan levert u daarmee een
bijdrage aan het behoud van de zoog
dierfauna in Nederland. Zij die belang
stelling hebben voor een of meerdere
van de bovengenoemde monitoringpro
jekten kunnen contact opnemen met
ondergetekende. Misschien heeft u ken
nissen met wie u gezamenlijk een van
de projekten zou kunnen uitvoeren.
Laat het ons dan even weten. -'f"(
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Het projekt Zoogdiermonitoring
kwam tot stand door subsidies van
het Informatie- en KennisCentrum
Natuurbeheer en het Centraal
Bureau voor de Statistiek. Aan het
projekt doen de volgende organisa
ties mee:
- Vereniging voor Zoogdierkunde

en Zoogdierbescherming (VZZ),
Emmalaan 41, 3581 HP Utrecht.

- Vleermuiswerkgroep Nederland
(VLEN/svo), Postbus 190, 6700
AD Wageningen.

- Zoogdierenwerkgroep Zuid-
Holland, p/a K. Mostert, Palame
desstraat 74, 2612 XS Delft.

- Noordhollandse Zoogdierstu-
diegroep (NOZOS), p/a J. Post
ma, Orteliusstraat 136 hs, 1057 BH
Amsterdam.

- Vleermuiswerkgroep Noord-
Brabant, p/a P. Twisk, Comm. de
Quaylaan 460, 5224 EB 's
Hertogenbosch.

- Vleermuiswerkgroep Gelderland,
p/a G. Glas, Beatrixstraat 2, 6824
LR Arnhem.

- Zoogdierenwerkgroep van het
Natuurhistorisch Genootschap
Limburg, p/a L/ Backbier, Van
Galenstraat 64, 6163 XW Geleen.

- Zoogdierenwerkgroep Overijssel,
p/a Natuur & Milieu Overijssel,
Stationsweg 3, 8011 CZ Zwolle.
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Overdag vliegende
vleermuizen
In de middag van 4 november
1994 was ik aan het vogelen op
het landgoed De Horsten en in
de Veenzijdse polder, bij
Wassenaar. Op drie verschillen-
de plekken kwam ik rondvlie-
gende en jagende vleermuizen Parende franjestaarten, tijdens de 'winterslaap' in het spoorwegviaduct te
tegen. De eerste ontmoeting Deventer. Foto Ad van Roosendaal
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vond plaats om 14.30 uur langs
de rand van een vochtig elzen
berkenbos en een veen weide
gebied (km-hok 30-36-54). De
vleermuis zwenkte voortdu
rend rond boven de bosrand,
zo'n 8-12 meter boven de 6-7
meter hoge bomen. Hij had het
formaat van een watersnip, was
egaal bruin van kleur en had
lange en vrij smalle vleugels.
Met de verrekijker zag ik dui
delijk uitstekende oren. Op
grond hiervan nam ik aan dat
het om een rosse vleermuis
Nyctalus noctu/a ging.

Ongeveer een uur later zag ik
weer een vliegende vleermuis
langs de bosrand jagen (km
hok 30-46-31). Nog fraaier werd
het toen ik om 16.00 uur in de
nabije omgeving zelfs twee
vleermuizen tegelijk zag rond
vliegen aan de rand van een
essenhakhoutbosje in een
veenweidegebied (km-hok 30
46-32). Eén van deze vleermui
zen werd zelfs aangevallen
door een sperwer, die echter
geen grip kreeg op de zwenken
de vleermuis.

Zulke opmerkelijke waarne
mingen van overdag vliegende
rosse vleermuizen werden het
afgelopen najaar méér gedaan
(Boonman 1994). Soms leek
het daarbij om trekkende die
ren te gaan, die hoog vlogen,
overwegend in zuidelijke rich
ting. Maar ook waren er dieren
bij die duidelijk aan het jagen
waren. Gesuggereerd wordt dat
de vleermuizen wellicht juist in
de herfst overdag jagen, omdat
vooral bij helder weer de nacht
temperatuur dan al erg laag kan
zijn.
Adri Remeeuw. Smaragdhorst
324, 2592 RX Den Haag

Literatuur
Boonman, M., 1994. Overdag vlie-

gende rosse vleermuizen.
VLEN -Nieuwsbrief 6(3):9-10.
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Vlaamse Rode Lijst
Het waarnemen van zoogdie
ren is nooit makkelijk geweest,
maar wordt tegenwoordig
steeds moeilijker, zoals blijkt
uit de Rode Lijst van de zoog
dieren in Vlaanderen. Van de
68 soorten zoogdieren die vroe
ger en nu in Vlaanderen in het
wild voorkwamen en -kornen,
staan er 30 op de Rode Lijst. In
Vlaanderen gaat het met de
natuur dus al net zo slecht als
in Nederland (zie Hollander &
Van der Reest 1994).
De Rode Lijst geeft niet alleen
een overzicht van de status van
alle zoogdiersoorten in Vlaan
deren, maar ook welke maatre
gelen genomen moeten wor
den om de bedreigde soorten
voor Vlaanderen te behouden.
De Rode Lijst kwam mede tot
stand op initiatief van de
Nationale Campagne Bescher
ming Roofdieren.
De Rode Lijst is (gratis) te
bestellen bij Administratie
Milieu, Natuur en Landin
richting (ANIMAL), Belliard
straat 14-18, 1040 Brussel,
België. Het is ook verkrijgbaar
via de VZZ (tegen verzendkos
ten.

Vleermuizen in
viaduct
Op verschillende plaatsen in
Nederland worden winteron
derkomens gebouwd voor
vleermuizen. Als het even kan

28

wordt zo'n onderkomen mee
genomen in objecten die met
een ander doel gebouwd wor
den. Een voorbeeld hiervan is
een geluidswal langs de A28 ter
hoogte van Beilen, waarin een
winteronderkomen voor vleer
muizen is opgenomen (van
Berkel 1988). Helaas zijn hier
in, sinds de bouw in 1984, geen
vleermuizen aangetroffen. Men
vermoedde dat het in het
onderkomen niet vochtig
genoeg was. Op de grond is
daarom een plastic zeil neerge
legd waarop de gemeente
Beilen één- à tweemaal per jaar
een laag water spuit. Hierdoor
is het achterin het onderkomen
vochtiger geworden (Colpa
1990), maar het wordt nog
steeds niet gebruikt door vleer
muizen (Colpa 1994).
Vermoedelijk is het nog steeds
te droog, onder andere omdat
regelmatig jongeren binnen
dringen en er vuurtje stoken.

Grappig is dat in twee andere
kunstwerken, die niet specifiek
voor vleermuizen gebouwd
zijn, wel vleermuizen overwin
teren. In beide gevallen gaat
het om spoorbruggen. In
Deventer bevindt zich een via
duct met aan weerszijden van
de weg pijlers met ventilatie
openingen, die zijn voorzien
van metalen roosters. Bij één
van de uitgangen ontbreken
deze roosters. Daarachter
begint een ventilatiekanaal van
nog geen 50 cm in het vierkant
en enkele meters lang, dat uit
komt in een ruimte van onge
veer 2 bij 1 bij 1,8 meter. Het
viaduct bestaat uit een groot
aantal van deze ruimten,
onderling verbonden door een
gangetje van 1 meter lang en
hoog. Op de vloer staat zo'n 15
cm water. Al met al is het via
duct met enige moeite toegan
kelijk voor kinderen èn klein
uitgevallen volwassenen.

De vleermuizen werden
enige tientallen jaren geleden
al ontdekt door een klein jon
getje, maar ook nu nog wordt
de ruimte gebruikt door over
winterende vleermuizen. John
van Vliet bezocht de plek begin
1994 en trof er vijf grootoor-
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vleermuizen Plecotus auritus!
austriacus en twaalf franjestaar
ten Myotis nattercri. Bij het laat
ste bezoek, in december 1994,
bevonden er zich twee groot
oorvleermuizen, veertien fran
jestaarten en één watervleer
muis Myotis daubentonii. Van
de grootoorvleermuis en de
watervleermuis is bekend dat
zij zich in de zomermaanden in
de naburige parken ophouden.
De franjestaart wordt 's zomers
alleen in het bosrijke buitenge
bied van Deventer gevonden.
Om deze winterverblijfplaats
ook voor de toekomst te
behouden is contact opgeno
men met de Nederlandse
Spoorwegen.

In Haren (Groningen)
bevindt zich eveneens een
spoorbrug die door vleermui
zen gebruikt wordt als winter
onderkomen. Deze brug
bestaat uit drie pijlers. De mid
delste pijler is waarschijnlijk
ongeschikt voor vleermuizen,
omdat hij snel kan afkoelen.
De twee eindpijlers daarente
gen zijn qua bouw hetzelfde en

Het spoorwegviaduct in Deventer.
waarin vleermuizen blijken te over
winteren. Foto Ad van Roosendaal

staan beide in een talud van
een aangrenzende dijk. De
vochtigheid en de temperatuur
voldoen daardoor aan de eisen
die vleermuizen stellen. In één
van de eindpijlers zijn in 1993
zes en in 1994 vier vleermuizen
waargenomen. Het ging om
grootoren, baardvleermuizen
Myotis mystacinus en ruige
dwergvleermuizen Pipistrellus
nathusii. In de andere eindpij
ler was een vuurtje gestookt,
wat mogelijk verklaart waarom
er in 1993 geen en in 1994
slechts één vleermuis werd
aangetroffen (mond. med. Jan
van Muijlwijk).

Uit vorenstaande blijkt dat
bij het maken van een winter
onderkomen voor vleermuizen
goed gelet moet worden op de
klimatologische omstandighe
den in het object en de (on
)toegankelijkheid voor kinde
ren. Aan vleermuistellers
willen we het volgende meege-

ven: kijk in plaats van naar, ook
eens in een 'kunstwerk'!
John van Vliet, Vleer-
muiswerkgroep Deventer,
Rielerweg 12, 7416 ZG Deventer
& Henk Lubberts, Borgerspark 7,
9642 LK Veendam
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Das in Muiden
Tijdens een nachtelijke fiets
ronde, in 1992, over het terrein
van de firma Muiden Chemie
International (ten oosten van
Amsterdam) moest een bewa
ker plotseling remmen voor
een groot hondachtig beest dat
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vlak voor hem het pad overstak
en snel in de bosjes verdween.
Er volgden meer ontmoetingen
tussen de bewaking en dit dier,
dat onmiskenbaar een das
(Me/es me/es) was. Bij verdere
navraag bleek dat zeker sinds
1991, maar mogelijk reeds vanaf
1989 een das aanwezig was op
het fabrieksterrein. Het moe
rassige bosgebied van de muni
tiefabriek voorheen 'De
Krijgsman' (sinds 1702) leent
zich bepaald niet voor het gra
ven van een dassenburcht. Het
terrein is niet toegankelijk en
geheel omrasterd, maar bij een
bezoek onder begeleiding op 7
maart 1992bleek dat zich onder
de betonnen fundering van een
stomende en sissende opslag
tank een dassenburcht bevond
met een tweetal storthopen van
zand. Ook werd grassig nest
materiaal op en in de omgeving
van de storthopen aangetrof
fen. In 1994 is het dier door de
bewaking elf maal waargeno
men, soms overdag! Ook in
1995 houden de bewakers
nauwgezet alle waarnemingen
(datum, tijdstip en locatie) van
'hun' das bij.

Tijdens een bezoek aan de
nog steeds belopen burcht op
18 februuari 1995, werd met
trots verteld dat het dier dit jaar
al zesmaal was gesignaleerd op
het terrein. De waarnemingen
door de bewaking en de jacht
gerechtigde in de periode 1989
1995 doen vermoeden dat het
hier om een solitaire das gaat.
Het voorkomen van de das op
deze lokatie kan bijzonder
genoemd worden. Dit geïso
leerd gelegen bosgebied van
ongeveer 80 hectare ligt in de
onmiddellijke omgeving van
een netwerk van intensief bere
den autowegen, diverse water
wegen en een spoorlijn. De
dichtstbijzijnde bewoonde das
senburchten, voorzover be
kend, liggen op ongeveer 19km
afstand, ten zuiden van
Hilversum. Omdat er de laatste
jaren uit deze regio meer leven
de of dode dassen gemeld zijn,
zien dassen uit de populatie bij
Hilversum blijkbaar toch af en
toe kans het gebied tussen

WAARNEMINGEN

Amsterdam en Naarden te
bereiken. Een kort overzicht
van de waarnemingen:
- 28/4-5/5 1982: permanent

aanwezig in het Laegieskarnp
aan de westrand van Bussum
(meded. F. Rijnja)

- 7-4-1988: verkeersslachtoffer
(vrouwtje) op landbouwweg
ten westen van Naardermeer
(Sectierapport RIN-Arnhem)

- 1989: waarneming van een
das in de buurt van het tuin
complex Linnaeushof te
Driemond (Melchers &
Timmermans 1991). Deze
lokatie ligt slechts enkele
kilometers verwijderd van de
Kruitfabriek en de zuidelijke
ringweg bij Amsterdam, zie
onder

- 2-4-1989: verkeersslachtoffer,
volwassen vrouwtje, Ring
weg-Zuid t.h.v. afslag RAl
(Sectierapport RIN-Arnhem)

- 2e helft jaren tachtig: dassen
prenten in sneeuw, Nw-rand
van Ankeveense Plassen
(M.Melchers)

- 1992: waarneming van das
langs westelijk deel van de
Ringweg, Amsterdam
(meded. P.l.H. V.d. Linden)

- 1993: waarneming van een
das bij Muiden. Het dier
trachtte vanuit het nabij
gelegen Muiderbos het talud
van de snelweg Al/E35 te
beklimmen (meded. W.
Vogels, Das & Boom)

- 1993: das waargenomen ten
westen van IBM-fabriek te
Uithoorn (meded. PJ.H. V.d.
Linden)

Over het voorkomen van das
senburchten in Nederland
onder funderingen van gebou
wen en installaties en in of
onder schuren is uit de litera
tuur slechts één geval bekend.
Tijdens de Limburgse dassen
census, uitgevoerd in 1990,
werd door de gebroeders
lansen een dassenburcht
gevonden in een schuur tussen
half ingegraven oude land
bouwwerktuigen. Verder heeft
een uitgezette das in de buurt
van Ommen maandenlang in
en onder een schuurtje
gewoond (meded. Jaap
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Mulder). Door de eerste auteur
is op 15-11-1980 een belopen
bijburcht aangetroffen onder
een schuur in een bosje bij
Oudemirdum (Gaasterland),
die door de eigenaar gebruikt
werd voor het stallen van paar
den. Op 28-1-1994 werd verder
in de omgeving van Wenum
(bij Apeldoorn) in een particu
lier bosgebied een bewoonde
hoofdburcht van de das ont
dekt onder een vervallen
schuurtje, volgepropt met hooi
balen. Twee gangen van deze
burcht verdwenen ook in het
hooi. Tenslotte is bij de eerste
auteur een bijburcht bekend in
een schuurtje met hooi, gele
gen in het bosgebied van het
SBB-object Noorderheide.

Buiten Nederland komen
belopen dassenburchten onder
gebouwen wel meer voor, o.a.
in Duitsland, Groot-Brittannie,
Zweden en de voormalige
Sovjet-Unie. W.F.Bock vond in
1986 een bewoonde dassen
burcht, gelegen onder een
danszaal in Beieren. Tijdens
zijn telemetrische onderzoek
aan dassen in het Duitse Voor
Alpengebied constateerde hij
ook dat dassen regelmatig
hooischuurtjes op de alpenwei
den als tijdelijke burcht
gebruikten (pers.meded.).

In de periode 1992-1994 zijn
diverse bezoeken gebracht aan
'het bos van de Kruitfabriek' en
de directe omgeving hiervan.
Op grond van de aangetroffen
sporen constateerden we dat de
das het bos voornamelijk aan
de noordzijde verlaat, waar een
dam de wetering overbrugt die
het bos geheel omsingelt. Het
dier moet dan wel naast de
dam een stukje door ondiep
water lopen, om het ingegraven
en deels over het water uitste
kende raster te passeren. Op
weg van de burcht naar deze
uitgang blijkt de das ook regel
matig gebruik te maken van
een omgevallen boom om
droogvoets een kanaal in het
bos over te steken. Dat lijkt op

Dassenburcht onder opslagtank.
Foto Hans Vink
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het gedrag van de dassen in het
Utrechts-Noordhollands laag
veengebied, die soms honder
den meters omlopen om via
een plank of dam droogvoets
de diverse sloten te 'nemen'.
Maar het is ook bekend dat
dassen helemaal niet vies van
water zijn en overal dwars
doorheen kunnen gaan.
Hans Vink en Martin Me/eh ers,
resp. Boterhoeve 5, 3992 NB
Houten en Laptacestraat 65 hs,
1098 HS Amsterdam

Literatuur:
Melchers, M. & G. Timmermans,

1991. Haring in het IJ
Stadsdrukkerij, Amsterdam,
243 pp.

Boommarter in de
val
Nog één dag en dan zouden de
pogingen om een boommarter
Martes martes te vangen ge
stopt worden. En ja hoor, in de
nacht van 27 op 28 februari gaat
het alarm af bij Gerard Müs
kens. De leden van de Werk
groep Boommarter Nederland
worden uit bed gebeld: "Er zit
een boommarter in de val".
Iedereen rept zich naar
Roosendaal.

Oude waarneming in
Friesland
Onlangs werd een steenmarter
ter revalidatie in 'De
Fûgelhelling' te Ureterp (Fries
land) opgenomen. Het was een
verkeersslachtoffer, op 9 febru
ari gevonden tussen ülterterp
en Ureterp. De berichtgeving
hierover was voor mij aanlei
ding om de steenmarters, aan
wezig in de collectie van het
Fries Natuurmuseum te
Leeuwarden, aan een nadere
beschouwing te onderwerpen.
Naast niet gedocumenteerd
materiaal bevindt zich in het
Fries Natuurmuseum een
steenmarter uit 1955. Het dier
is in 1961 aangekocht van een
jachtopziener (Klomp 1962) en
is het eerste Friese gegeven van
deze eeuw. Over de vindplaats

WAARNEMINGEN

In Roosendaal is vorig jaar
begonnen met een onderzoek
naar het gebruik van rust- en
slaapplaatsen door boommar
ters. Dit onderzoek wordt uit
gevoerd door de Werkgroep
Boommarter Nederland van de
VZZ en het Instituut voor Bos
en Natuuronderzoek (IBN).
Het Fonds voor Onderzoek ten
behoeve van het Natuur
behoud (FONA) verzorgt de
financiering.
Over het terreingebruik door
boommarters is nog weinig
bekend. Zo werd altijd beweerd
dat boommarters erg schuw
zijn en alleen in oude bossen
met veel holle bomen leven
(Baarspul 1995). De laatste
jaren echter worden boommar
ters steeds vaker waargenomen
in de buurt van mensen en blij
ken ze zelfs hun jongen te wer
pen onder de daken van huizen
(zie Zoogdier 4(3) en 5(3)).
Aanleiding voor de Werkgroep
Boommarter Nederland om
een onderzoek te starten. Voor
het onderzoek worden boom
marters gevangen en krijgen ze
een zender om. Van de gezen
derde boommarters kan dan
bepaald worden hoe ze het ter
rein gebruiken.

lijkt onzekerheid te bestaan
(Broekhuizen & Müskens
1986). Het voorkomen is dan
ook omschreven als 'mogelijk'
(Broekhuizen & Müskens
1992).

De gegevens op de collectie
kaart leken echter harel genoeg
om nog eens navraag te doen
bij de betreffende jachtopzie
ner. Deze kon zich nog goed
herinneren, waar hij de steen
marter in mei 1955 aantrof,
namelijk bij Olterterp in het
zogenaam de 'Boven veld'
(Amersf'-coörd. 202-565). In
dit licht kan de de status van
deze steenmarterwaarneming
veranderen van 'mogelijk' in
'zeker'.
Johannes Fokkema, Fries
Natuurmuseum. Schoenmakers
perk 2, 8911 EM Leeuwarden
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Het klinkt heel simpel, maar
een boommarter laat zich niet
zomaar vangen. Verscheidene
keren was er al een boommar
ter in een val geweest om het
lokaas (een ei) op te eten, maar
iedere keer wist hij uit de val te
komen voordat het deurtje
dichtviel. De leden van de
werkgroep en de mensen van
het IBN hadden de hoop al
opgegeven, maar op de laatste
dag van het vangseizoen had
den ze dan toch succes.

Nu loopt er in Roosendaal
een volwassen boommarter
mannetje rond met een zender.
Tijdens de eerste week bleek
hij hoog in bomen op vogelnes
ten van houtduif en gaai en
dergelijke te slapen, en een
maal in een oude torenvalk
kast. Deze slaapplekken
besloegen al een gebied van zes
vierkante kilometer!
Dennis Wansink, Annastraat 3,

6821 EK Arnhem
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Natuur op en rond
het erf
Boerenerven kunnen voor
planten en dieren oases vor
men in grote landbouwgebie
den. Om dit te stimuleren heeft
het CLM (Centrum voor Land
bouwen Milieu) een fraai geïl
lustreerd boekje laten vervaar
digen, dat in een oplage van
117.000 exemplaren gratis
onder de Nederlandse boeren
is verspreid. In dit boekje
wordt eerst schematisch aange
geven hoe een voor plant en
dier interessant erf eruit ziet.
Men doet suggesties over de
erfbeplanting, het inrichten van
overhoekjes, het onderhoud
van een slootje en niet te ver
geten de bloementuin. Daarbij
wordt aangegeven welke dier
soorten men kan verwachten.
Op sommige zoogdieren wordt
iets dieper ingegaan, zoals de
steenmarter, de vieermuizen en
zelfs de bunzing. Vanouds bij
boeren geen geliefd beest.
Wellicht is het boekje te veel
belovend over al het moois dat
men op het boerenerf tevoor
schijn kan toveren, maar in elk
geval is het een leuk initiatief,
dat boeren en boerinnen aan
zet iets terug te doen voor de
natuur.

Reinier Akkermans

K. Klaver, A. van Paassen & H.
Vulto, 1994. Natuur op en rond het
erf. CLM, Utrecht. 40 pagina's,
prijs f 10 (8 F 180). Bestellen bij
CLM, Postbus 10015, 3505 AA
Utrecht.

Natuurvriendelijke
oevers
Vorig jaar verscheen een lijvig
boek, het handboek 'Natuur
vriendelijke oevers'. Het werd
in opdracht van de Dienst Weg
en Waterbouwkunde van
Rijkswaterstaat samengesteld
door het CUR, het Civiel
technisch Centrum Uitvoering
Research en Regelgeving in
Gouda. Het boek maakt een
zeer volledige en gebruikers
vriendelijke indruk. Per type
oever (oevers van kleine wate-

ren, van meren, van rivieren,
etcetera) wordt een beschrij
ving gegeven van ontstaan en
funktie van het betreffende
watertype, van het referentie
beeld (de 'ideale' natuurlijke
oever), de randvoorwaarden
waaronder natuurvriendelijke
oevers mogelijk zijn en tenslot
te hoe je ze het beste kunt
maken en beheren en wat de
ervaringen tot nu toe zijn. De
meeste ruimte wordt ingeno
men door bijlagen, die onder
andere gaan over oeverbe
heersplannen, water- en bo
demverontreiniging, ecologie,
functies van de oevers en eisen
die eraan gesteld moeten wor
den, constructieve aspekten,
onderhoud, kosten en monito
ring. Een apart deelrapport
behandelt alle materialen (met
hun milieuaspekten) die voor
oeverbescherming kunnen
worden gebruikt. Het geheel
telt 585 bladzijden, boordevol
praktische informatie en zon
der uitgebreide zwamverhalen.

Ons interesseert natuurlijk
allereerst het belang van het
boek voor de bescherming van
zoogdieren. Is er aandacht voor
het scheppen van goede leefge
bieden voor noordse woelmui
zen langs oevers; hoe kunnen
oevers zodanig gekonstrueerd
worden dat de muskusrat geen
schade meer kan doen en dus
niet meer bestreden hoeft te
worden; wat is er allemaal
mogelijk om te water geraakte
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dieren eruit te helpen, enzo
voort. Wat het laatste punt
betreft is duidelijk dat natuur
vriendelijke oevers over het
algemeen geen barrières vor
men voor zoogdieren.
Uiteraard wordt uit de doeken
gedaan hoe je 'fauna-uitstap
plaatsen' kunt maken in kana
len waar een steile oeververde
diging onvermijdelijk is.
Geadviseerd wordt om zulke
uitstapplaatsen met een maxi
male onderlinge afstand van
tenminste honderd meter aan
te leggen, iets wat tot nu toe in
de praktijk nog nergens
gebeurd, voor zover ik weet.
En toch is het nodig dat ze heel
dicht bij elkaar liggen, omdat
telkens weer blijkt dat reeën en
dassen voor een steile oever
heen en weer blijven zwem
men tot ze door uitputting ver
drinken. Ze gaan uiteraard te
water om over te steken, niet
om een eindje te zwemmen in
de lengte van het kanaal.

Er is één paragraafje gewijd
aan oevers en muskusratten.
De tekst stelt een beetje teleur,
omdat de teneur ervan is dat er
weinig anders te doen valt dan
door te gaan met vangen:
'Muskusratveilige oevers met
water- en oeverplanten bestaan
nauwelijks...'. Een wat uitge
breider verhaal, met overwe
gingen waar bestrijding wel en
niet nodig is, met daarbij wat
praktische en technische aan
wijzingen om graafschade te
beperken, zou in zo'n typisch
Nederlands boek toch niet heb
ben misstaan.

Het hoofdstukje over zoog
dieren in de Ecologiebijlage
begint met een flater: 'In
Nederland komen circa 45
soorten zoogdieren voor.' Mis
schien zijn alle vleermuissoor
ten als één soort geteld.
Overigens is de geboden infor
matie van goede kwaliteit.
Opmerkelijk is dat er onder
'inrichtingswensen ten behoeve
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Otters en PCB's, er
blijven haken en
ogen.

CUR, 1994. Natuurvriendelijke
oevers. CUR-rapport 168. ISBN
90 376 00417. Te bestellen door
f 125,- (BF 2500) over te maken op
postbank 544328 ten name van
CUR, onder vermelding van 'CUR
rapport 168'. Ook is een dia-serie
verkrijgbaar, met voorbeelden van
natuurvriendelijke oplossingen.
Inlichtingen: 01820-39600.

zijn het aantal geboren jongen
en de mate waarin de jongen
overleven. Als niveau waarop
geen effect van PCB's optreedt
wordt een niveau berekend, dat
vijf keer hoger ligt dan dat wat
het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij als
veilig had bepaald op grond
van onder meer onderzoek van
het Rijksinstituut voor Natuur
beheer (RIN; nu Instituut voor
Bos- en Natuuronderzoek).
Hier raken we een interessant
punt. De schrijvers beargumen
teren hun berekende niveau
mede op grond van haken en
ogen bij het RIN-experiment
(bedoeld wordt waarschijnlijk
de interpretatie door LNV van
de resultaten ervan). Die resul
taten wijzen in de richting van
effecten op de fractie vrouwtjes
dat jongen krijgt en niet op het
aantal jongen zelf. Zo'n effect
wordt versluierd als het criteri
um van onderzoek het gemid
deld aantal jongen van alle
vrouwtjes is. Maar ook intern
zitten er wat haken en ogen aan
het rapport. Zo worden bij de
evaluatie van het bioaccumula
tiemodel verschillen gevonden
tot een factor twintig tussen
voorspelde en gemeten waarde.
Als reden voor die afwijking
wordt de mogelijkheid van ver
minderde opname van voedsel
genoemd. Dit argument gaat
voor het genoemde RIN-expe
riment (met een verschilfactor
16.5) in ieder geval niet op
omdat op die mogelijkheid is
geanticipeerd.

Het tweede rapport geeft een
overzicht van de PCB-niveaus
die werden gemeten in weefsel,
uitwerpselen, voedsel van
otters en in sediment in zestien
landen in Europa en in
Amerika. Terecht wijzen de
auteurs in hun eerste conclusie
op het feit dat de relatie tussen
PCB's en de achteruitgang van
de otters is gebaseerd op extra
polaties en op correlaties en
niet op het begrijpen van het
onderliggende mechanisme.
De extrapolaties komen van
onderzoek aan de Amerikaanse
nerts, een soort die volgens
sommige aanwijzingen gevoeli-

Natuurvriendelijke oevers168

Als resultaat van een project
om kwaliteitsnormen voor de
omgeving van otters te ontwik
kelen, voor wat betreft PCB's,
zijn twee rapporten versche
nen. Ze zijn gemaakt door het
Instituut voor Milieuvraag
stukken in samenwerking met
het Otterstation Nederland.

Het eerste rapport geeft een
nuttig overzicht van het experi
mentele werk met de
Amerikaanse nerts. Het is al
langer duidelijk dat er grote
verschillen in giftigheid bestaan
tussen de verschillende PCB's.
Via een modelbenadering wor
den de verschillende mengsels
teruggerekend naar een stan
daard. Er kan nu een relatie
gelegd worden tussen de
gestandaardiseerde dosis in het
voedsel en de daaruit volgende
concentratie in het dier.
Vervolgens worden dosis
effectrelaties berekend. De
effecten die worden bestudeerd

van zoogdieren' vermeld wordt
dat fuiken een rooster moeten
hebben om te voorkomen dat
zoogdieren erin zwemmen,
alsof fuiken deel uitmaken van
de oever. Voor muskusratfui
ken kan dat wel gelden, maar
daar moeten de zoogdieren nu
juist wel in terecht komen! Van
alle oevergebonden soorten
worden de eisen die ze stellen
aan oevers in tabelvorm opge
somd. Dit is de enige plaats
waar ik de noordse woelmuis
vermeld kon vinden. Wat extra
aandacht voor deze soort, waar
voor met brede natte oevers
heel specifiek iets gedaan kan
worden in de streken waar hij
(nog) voorkomt, had er toch
wel afgekund. Die extra aan
dacht voor de (verdwenen)
otter is er weL

Als het aankomt op het vra
gen van advies bij eventuele
monitoring van de fauna in de
oevers, wordt de VZZ als
vraagbaak gelukkig niet verge
ten. Jammer is dat de nieuwe
veldgids van Lange c.s. in dit
boek nog niet genoemd kon
worden, omdat die nog net niet
verschenen was; nu wordt ver
wezen naar zijn voorganger,
met een referentie die volzit
met fouten, zelfs de titel klopt
niet.

Wanneer je dit boek, dat
zoveel verschillende aspekten
zo uitgebreid behandelt, vanuit
één perspektief bekijkt, dan
vind je uiteraard kleine foutjes
en omissies. Laat dat u niet
afschrikken. Het is een uiterst
bruikbaar en kompleet boek,
dat elke waterbeherende
instantie als zijn bijbel zou
moeten gaan zien. Misschien is
het dan binnenkort afgelopen
met het klakkeloos vernieuwen
of aanbrengen van al die dode
lijk steile (en saaiel) oeverbe
schoeiingen, omdat dat nu een
maal de gewoonte is. Maar ook
alle adviesbureaus hebben het
nodig, om hun adviezen aan
inrichters op te baseren, maar
ook om erop voort te bordu
ren: de natuur terug langs ons
water!

Jaap Mulder
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ger is dan de otter en volgens
andere aanwijzingen minder
gevoelig. Voor duidelijke con
clusies ontbreekt het aan vol
doende gegevens.

Het zal duidelijk zijn dat de
hier besproken rapporten een
uitermate nuttige bijdrage leve
ren aan de discussie en dat zij
een goed overzicht leveren van
de aanwezige gegevens.
Voorlopig blijven er echter nog
de nodige haken en ogen aan
de interpretatie.

Marlus den Boer

PEG. Leonards, M.D. Srnit.
A.W.W.J. de Jong & B. van Harturn.
1994. Evaluation of dose-response
relationships for the effects of
PCBs on the reproduetion of mink
(Mustela vison}. Rapport IVM R
94/6.
M.D. Smit, PEG. Leonards, B. van
Hattum & A.W.W.J. de Jong, 1994.
PCBs in European otter (Lutra lutra)
populations. Rapport IVM R-94/7.
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De Kerkuil
Tijdens het VZZ-onderzoek
naar het voorkomen van ver
schillende soorten muizen en
spitsmuizen in 1994 in
Friesland, werden grote partij
en braakballen van kerkuilen
verzameld en onderzocht. De
kerkuil leeft in hoofdzaak van
kleine zoogdieren. Doordat
spitsmuizen niet worden vers
maad en de kerkuil zich, wat de
kleine zoogdieren betreft,
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gedraagt als een opportumist
(wat het meest aanwezig is
wordt het meest gegeten), geeft
de samenstelling van zijn voed
sel een aardige indruk van de
verhoudingen waarin de ver
schillende soorten muizen en
spitsmuizen in zijn leefgebied
aanwezig zijn. Het is dus te
begrijpen dat de kerkuil voor
veel zoogdierliefhebbers veel
meer betekent dan 'zo maar
een vogel'.

Veel braakbalpluizers zullen
daarom verheugd zijn met het
verschijnen van het nieuwe
boek over de kerkuil van Johan
de Jong. Het eerste verscheen
in 1983 in de serie Kosmos
Vogelmonografieën, maar was
al lange tijd niet meer in de
boekhandel te verkrijgen. Het
nieuwe boek is in feite een uit
gebreide en geactualiseerde
editie van het eerste. Op veel
aspecten van de ecologie van
de kerkuil wordt nu uitgebrei
der ingegaan en sommige,
zoals de geluiden, zijn toege
voegd. Ook de nieuwe gege
vens over de aantalsentwikke
lingen van broedgevallen en
terugmeldingen van geringde
jongen zijn opgenomen. Aan
het slot worden ook de andere
in Nederland voorkomende of
gesignaleerde uilesoorten
besproken.

Het hoofdstuk over het
menu van de kerkuil neemt
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een prominente plaats in, ruim
10% van het boek. Dit is overi
gens minder dan in het eerste
boek. Dat komt ondermeer
omdat er sinds 1983 veel meer
gegevens over de voedselsa
menstelling bekend zijn gewor
den, niet in het minst ook door
onderzoek van Johan de Jong
zelf. Dat lijkt een tegenstrijdig
heid, maar doordat er zoveel
meer gegevens beschikbaar
zijn, is nu minder ingegaan op
exemplarische situaties. De uit
komsten van het braakbalon
derzoek in de periode 1929
1977 zijn vergeleken met die
van de periode 1977-1994. Dit
levert een aantal opmerkelijke
veranderingen op. Het aandeel
van de huisspitsmuis is bijvoor
beeld sterk toegenomen en dat
van de noordse woelmuis
gedaald. Zulke veranderingen
worden echter niet gerelateerd
aan die in de plantengeografi
sche districten, die zelf wel
behandeld worden. Gezien de
omvang van het gedetermi
neerde materiaal, lijkt de
mogelijkheid daartoe wel aan
wezig. Hier ligt dus nog een
uitdaging!

Het boek bevat veel nieuwe
illustraties, waarvan een deel in
kleur. Het is verzorgd uitgege
ven bij de Friese Pers Boekerij.
Daar deze uitgever voorname
lijk binnen Friesland opereert,
zal het boek buiten Friesland
in weinig boekwinkels te vin
den zijn. Dat is jammer. Het
kan echter bij de auteur besteld
worden, door overmaking van
f1.32,50 (BF 650) (inclusief por
tokosten!) op de postbankreke
ning 811 542 van de Friesland
Bank, Leeuwarden, met ver
melding: 't.b.v. rek.
29.67.04.989 t.n.v. J. de Jong,
voor: De Kerkuil'; of uiteraard
rechtstreeks naar genoemde
bankrekening.

Sim Broekhuizen

Johan de Jong, 1995. De Kerkuil
en andere in Nederland voorko
mende uilen. Friese Pers Boekerij,
Leeuwarden. Ingebonden, 136
pagina's. prijs tI. 32,50 (BF 650).
ISBN 90 330 10607.
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Pieterburen
Onlangs verscheen een 'bijna
twee-jaar' -verslag van de
Zeehondencreche in Pieter
buren. Het loopt van begin
1993 tot 1 oktober 1994. In die
periode werden 120 zeehonden
opgevangen, en wel 75 gewone
zeehonden, 44 grijze zeehon
den en 1 ringelrob. Als opval
lende punten worden genoemd
het lage gewicht van de 'hui
lers' uit het Dollardgebied en
het hoge aantal zeehonden met
longwormproblemen. Verder
wordt gemeld dat zes van de
opgevangen zeehonden van
een zender werden voorzien en
vervolgens werden losgelaten
in de Oostersehelde. Resultaten
van het onderzoek worden ech
ter niet vermeld. Er wordt ver
haald van de zwerftochten van
een gemerkte, in Duitsland
opgevangen zeehond, die de
binnenwateren van de provin
cie Groningen uitgebreid ver
kende.

Meer ruimte krijgen de olier
amp bij Shetland (31 zeehon
den opgevangen, 27 gezond
weer uitgezet) en de zakjes gif
(Apron Plus) die op de stran
den aanspoelden. Eén jonge
grijze zeehond, die opviel door
zijn slome gedrag en gezwollen
rode huid, bleek resten van het
gif in zijn urine te hebben.
Verder komen de financiële
overzichten, de internationale
kontakten en de wetenschappe
lijke aktiviteiten aan de orde.

Jaap Mulder

Vleermuisten
toonstelling

De belangstelling voor zoog
dieren is groeiende. Steeds
vaker zijn organisatoren van
themadagen, symposia en
exposities op zoek naar materi
aal over zoogdieren. Binnen de
VZZ wordt daar door een aan
tal mensen aan gewerkt. Voor
het leveren van complete expo
sities zal voorlopig nog een
beroep op anderen gedaan
moeten worden. Zo kunt u via

Irma Krommenhoek een expo
sitie over vleermuizen huren.
De expositie bestaat uit een
aantal panelen waarop door
middel van tekst, illustraties en
maquettes het leven van vleer
muizen getoond wordt. Bin
nenkort zal er ook een exposi
tie beschikbaar zijn over sporen
van zoogdieren. Beide exposi
ties zijn gemakkelijk te vervoe
ren. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met lr/na
Krommenhoek. eekhuizenseweg
49, 6881 AC Velp, 085-644085.

Waarnemingen
doodgereden

egels
Doodgereden egels zijn helaas
geen onbekend verschijnsel
langs de Nederlandse wegen.
Omdat het om relatief grote
aantallen lijkt te gaan verricht
de Vereniging voor Zoog
dierkunde en Zoogdierbe
scherming (VZZ), in opdracht
van de Dienst Weg- en
Waterbouwkunde (DWW) van
Rijkswaterstaat, een onderzoek
naar de relaties tussen wegen
en verkeer en egelpopulaties in
Nederland. Gegevens over de
aanwezigheid, aantallen en
lokaties van doodgereden egels
kunnen bij dit onderzoek een
belangrijke rol spelen. De gege
vens zullen vooral gebruikt
worden om relaties op te spo
ren tussen de presentie van
doodgereden egels en de
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samenstelling van het land
schap direct naast de weg.

We willen daarom aan ieder
een vragen om waarnemingen
van doodgereden egels door te
geven aan de VZZ. We hebben
daarbij de volgende gegevens
nodig: datum en enkele lokatie
aanduidingen: dichtstbijzijnde
plaatsnaam, wegnummer,
dichtstbijzijnde hectometerpaal
en de rijrichting. Als de weg
geen nummer heeft, of als er
geen hectometerpaaltjes staan,
dan graag een zo nauwkeurig
mogelijke omschrijving van de
lokatie, liefst met een kaartje.
Het is uitdrukkelijk niet de
bedoeling dat u stopt om de
egels van de weg te halen. Op
veel plaatsen is dit verboden
en, door het drukke verkeer,
ook niet verantwoord.

Personen die met grote regel
maat gebruik maken van een
zelfde stuk weg (bijvoorbeeld
woon-werkverkeer) kunnen
zich ook opgeven voor een
'monitoring-route'. In zulke
gevallen is het namelijk moge
lijk om een beeld te krijgen van
het aantal doodgereden egels
per kilometer weg per jaar, de
frequentieverdeling over het
jaar, en de 'verdwijnsnelheid'
van de kadavers. Bij opgave
ontvangt u een beknopte hand
leiding en waarneemformulie
ren.

De actie loopt tot 1 decem
ber 1995. Uw waarnemingen
moeten uiterlijk 31 december
1995 ontvangen zijn, maar u
kunt ze natuurlijk ook eerder
insturen. Het adres luidt:
Marcel Huijser; Vereniging voor
Zoogdierkunde en Zoogdier
bescherming (VZZ), Emmalaan
41, 3581 HP Utrecht. Voor meer
informatie kunt u ook bellen:
030-544642 of 03200-32314.

Marcel Huijset; onderzoek
smedewerker ege1project
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In het spoor van
de wolven

onderzoeker

Het bos van Bialowieza is
125.000 hectare groot. Eens de
jachtvelden van de Poolse vor
sten en Russische tsaren,
behoort het gebied nu tot een
van de rijkste natuurgebieden
van Europa. Er staan bomen
die eeuwen oud zijn. Het zeer
dichte en voedselrijke woud is
een uniek bos-ecosysteem met
een zeer rijke flora en fauna.
Hét ideale leefgebied voor de
wolf. Hier bestaat nog de
mogelijkheid om wolven in
hun natuurlijke leefomgeving
te bestuderen.

Het Museum voor Wild
beheer organiseert in samen
werking met wolvenonderzoe
ker Joep van de Vlasakker
natuurstudie-excursies naar
Bialowieza in Polen. Zo'n
excursie biedt u de mogelijk-

heid om zelf actief deel te
nemen aan een onderzoek naar
deze boeiende dieren. In kleine
groepen wordt onder deskundi
ge begeleiding naar sporen
gezocht, worden met zenders
uitgeruste wolven gevolgd,
prooidiertellingen verricht en
andere vormen van onderzoek
uitgevoerd. Behalve onderzoek
naar de wolf kunt u meewerken
aan onderzoek naar de wisent,
de lynx en de boommarter. Een
vogel-excursie naar de Biebrza
moerassen behoort ook tot de
mogelijkheden. Tijdens de
heen- en terugreis worden
bovendien interessante natuur
gebieden in Duitsland en Polen
bezocht. Zo staan onder meer
een bever- en een elandenex
cursie op het programma.

Door deelname steunt u het
wolvenonderzoek in Bialowie
za en draagt u bij aan de
bescherming van de wolven in
Polen.

De excursie vindt plaats van
12 t/m 26 mei 1995. Voor meer
informatie kunt u contact

Poolse wolf. Zou je die echt te zien
krijgen op zo'n excursie?

Foto: Joep van de Vlasakker

opnemen met: Museum voor
Wi/dbeheei; 085-335375 (NL) of
Joep van de Vlasakker, 03434
56354 (NL).

Geschiedenis van
Appelbergen

De Appelbergen is een natuur
gebied gelegen op zo'n tien
kilometer ten zuidoosten van
de stad Groningen in de
gemeente Haren. Het gebied
maakt deel uit van de hoger
gelegen zandgronden, de
Hondsrug. In 1994 is het be
heer van de Appelbergen over
gegaan van het Ministerie van
Defensie op Staatsbosbeheer.
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Staatsbosbeheer wil de
Appelbergen zoveel mogelijk
in haar oude staat terug bren
gen, maar weet niet precies hoe
het er vroeger uitzag en welke
dieren er leefden. Staats
bosbeheer is dan ook zeer geïn
teresseerd in informatie over
het voorkomen van vogels,
zoogdieren, amfibieën, vlin-
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ders, andere insekten en vege
tatie. Daarnaast is Staats
bosbeheer geïnteresseerd in
allerlei abiotische gegevens.

Iedereen die zijn of haar
gegevens over de Appelbergen
beschikbaar wil stellen om zo'n
historisch overzicht mogelijk te
maken wordt aangemoedigd
om snel te reageren. Mede-
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werking wordt zeer op prijs
gesteld.

Voor reactie en meer infor
matie kunt ti contact opnemen
met: Harold Steendam, Staats
bosbeheer Groningen, Postbus
137, 9700 AC Groningen, 050
207235 (NL).
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Dit projekt steunt in belangrij
ke mate op de medewerking
van vrijwilligers die overal in
Nederland waarnemingen ver
zamelen. De taak van André
zal zijn om dit netwerk van
waarnemers van de grond te
krijgen en aan de gang te hou
den, samen met Rombout de
Wijs.

VERENIGINGS

Meuwissen heeft tijdens het
veldwerk van de afgelopen
twee jaar een goede schatting
van de populatiegrootte kun
nen maken. Een verslag van
zijn bevindingen zal binnen
kort verschijnen in Lutra.

André Kaper is aangetrokken
als coördinator van het
Zoogdiermonitoringprojekt.
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Nieuwe
medewerkers
Een nieuwe lente, een nieuw
geluid. Het is een cliché, maar
het gaat wel op voor de VZZ.
Vanaf deze maand is de VZZ
twee nieuwe medewerkers rij
ker, Marcel Huijser en André
Kaper.

Marcel Huijser neemt het
werk over van Luc Meuwissen,
die vroegtijdig zijn activiteiten
voor het Egelprojekt moest
afbreken, In het Egelprojekt 
een opdracht van Rijkswater
staat, Dienst Weg- en
Waterbouwkunde - wordt het
effect onderzocht van verkeers
wegen op egelpopulaties. Luc

Tijdens een zeer druk bezochte lezingendag over de zoogdieren van Friesland, op 25 februari in Leeuwarden,
werd het rapport met de resultaten van het VZZ-onderzoek naar de verspreiding van de kleine zoogdieren van
moerassen gepresenteerd. Sim Broekhuizen (rechts) bood het rapport aan aan de Friese gedeputeerde Sicko
Heldoorn [links, PvdA), die zich dankbaar toonde maar zich zo vlak voor de provinciale verkiezingen van 8 maart
geen toezegging voor een vervolgonderzoek kon veroorloven. Foto Jaap Schaaf
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Prof. Dr. A.T. Clasen, hoogleraar archeozeëlegie
Op 28 februari j.l. aanvaardde Foto Gerrie Koerts
dr. Anneke Clason het bijzon-
der hoogleraarschap in de
archsozoölogie aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
Een bijzondere gebeurtenis, heid en andere kreten die
waarvoor velen naar de aula geacht worden de voortgaande
van de Groningse universiteit bezuiniging te maskeren. Het
waren gekomen, zo de veelzij- moet voor haar dan ook een
digheid aan contacten van de grote voldoening zijn dat de
nieuwe hoogleraar illustrerend. Stichting voor Archeologie en

Wie zich het interview met Natuurwetenschappen haar
Anneke Clason in het laatste kennis en kunde van de archeo
nummer van jaargang 4 van zoölogie heeft beloond door de
Zoogdier herinnert, weet hoe- nieuwe leeropdracht door haar
zeer zij haar vakgebied èn haar te laten vervullen. Waarmee
vakgroep is toegewijd en hoe- overigens haar zorg over het
veel zorg ze heeft over het geringe perspectief voor stu
voortbestaan daarvan in de hui- denten die voor deze richting
dige periode van no-nonsense, kiezen niet zal zijn weggeno
fusie-efficiëntie, marktgericht- men.

Dat de inaugurele rede de
titel 'Tienduizend jaar veeteelt'
kreeg, zal niemand die Anneke
Clason's publicaties kent ver
rassen. De rol die de wilde
fauna vervulde voor de vroege
re mens en het proces van
domesticatie van de landbouw
huisdieren, waardoor de verza
melende en jagende mens als
veehouder een meer gevestigde
levenswijze kon ontwikkelen,
hebben haar steeds gefasci
neerd. Dat ze nu secretaris van
de Stichting Zeldzame Huis
dierrassen is en eerder secreta
ris van de VZZ was, is zeker
niet toevallig. Afgelopen jaar
trad ze nog op als gastvrouw bij
de geslaagde VZZ-themadag
over Holocene Zoogdieren.
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We wensen de nieuwe hoog
leraar veel succes toe in haar
nieuwe functie!

Sim Broekhuizen

Clason, A.T., 1995. Tien
duizend jaar veeteelt: 1-16.
Backhuys Publishers, Leiden.
ISBN 90-73348-36-6.

livetraps
Via de Veldwerkgroep van de
VZZ zijn muizenvallen van het
type Longworth te huur. De
verhuurprijs bedraagt 10 cent
per val per nacht. Voor eigen
onderzoek door VZZ-leden
worden de vallen kosteloos ter
beschikking gesteld. Voor meer
informatie kunt u terecht bij
Floor van der Vliet, tel: 020
6828216 (Nl.).

De VZZ-WÎnkel
Regelmatig verschijnen er rap
porten en boekjes over zoog
dieren die door de VZZ zijn
uitgegeven of waaraan leden
van de VZZ hun medewerking
hebben verleend. Deze publi
katies zijn bij het secretariaat
van de VZZ te bestellen of
kunnen gekocht worden tijdens
manifestaties waarbij de VZZ
met een stand aanwezig is. Ook
oude nummers van Zoogdier
en Lutra zijn nog beschikbaar.
Een uitgebreide publikatielijst
met onder andere de inventari
satierapporten van de
Veldwerkgroep is te verkrijgen
bij het secretariaat van de VZZ.

Enkele prijzen
Atlas van de Nederlandse zoog
dieren, S. Broekhuizen et al.
(red.), 3e druk, 1992, 336 pp.
Prijs f 45,- (f 37,50) of BF 900
(BF 750).
Zoogdieren van West-Europa, R.
Lange et al. (red.), 1994, 400 pp.
Prijs f 52,50 (f 44,95) ofBF 1050
(BF 899) voor leden, f 57,50 (f
49,95) ofBF 1150 (BF 999) voor
niet-leden.
Basisrapport Rode Lijst van de

VERENIGINGSNIEUWS

Nederlandse zoogdieren, H.
Hollander & P. v.d. Reest, 1994,
96 pp. Prijs f 5,- (f 10,-) of BF
100 (BF 200).
Zoogdieren langs de waterkant,
symposiumverslag. D. Wansink
& W. Lanting (red.), 1994, 72
pp. Prijs f 10,- (f 15,-)ofBF 200
(BF 300).
De noordse woelmuis in
Waterland en de Zaanstreek, F.
v.d. Vliet, 1993, 30 pp. Prijs f
10,- (f 7,-) of BF 200 (BF 140).
Kleine marters in de polder, N.
Jonker & J.L. Mulder, 1994, 25
pp. Prijs f 7,50 (f 5,-) of BF 150
(BF 100) voor leden, f 10,
(f7,50) ofBF 200 (BF 150)voor
niet-leden.
Vossen, J.L. Mulder, 1993, 22
pp. Prijs f 5,- (f 3,-) of BF 100
(BF 60).
De das, bibliografie van litera
tuur t/m 1993, J. Vink, 1993, 62
pp. Prijs f 15,- (f 10,-) ofBF 300
(BF 200).
Marterpassen IJl, Nieuwsbrief
1994 van de Werkgroep
Boommarter Nederland, 1995,
74 pp. Prijs f 15,- (f 10,-) of
BF 300 (BF 200).
Oude nummers Zoogdier f 5,
(f 2,50) of BF 100 (BF 50).
Oude nummers Lutra f 7,50
(f 5,-) of BF 100 (BF 40).
T-shirt met opschrift VZZ, kleu
ren rood, groen en wit; maat
XL. Prijs f 20,- (f 25,-) of
BF 400 (BF 500).

De eerstgenoemde prijs geldt
voor toezending per post. Het
bedrag tussen haakjes is de
prijs op stands en afgehaald op
het kantoor van de VZZ.
Bestellen kan door overmaking
van het eerste bedrag op reke
ning 203737 van de Postbank
(Nederland) of op rekening
000-1486269-35 van de
Postchecks (België), onder ver
melding van de titel.

Giften, erfstellin
gen en legaten
De VZZ is een instelling die
zich inzet voor het algemeen
belang. Dit heeft positieve
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gevolgen voor het krijgen van
giften, erfstellingen en legaten.

Onder bepaalde omstandig
heden zijn giften in Nederland
(niet in België) aftrekbaar van
de belasting. Voor de VZZ zijn
giften tot f 7272 (BF 145.000)
vrij van schenkingsrecht; daar
boven wordt 11% belasting
geheven. Giften kunnen wor
den overgemaakt op rekening
203737 van de Postbank
(Nederland) of op rekening
000-1486269-35 van de
Postchecks (België).

De afgelopen maand heeft de
VZZ een gift van f 100,- van de
familie Palet, Ruurlo ontvan
gen.

literatuurlijst
herzien
Er is een herziene versie van
het computerbestand beschik
baar. De periode die nu gedekt
wordt loopt van 1959 tot en met
1991. De opbouw van het
bestand is ook enigszins bijge
werkt, waardoor de gegevens
makkelijker op te zoeken zijn
en vollediger worden weerge
geven. Het bestand is verkrijg
baar op floppy in Dbase en in
Cardbox.
Kosten: f 15,- (bij toezending)
of f 10,- (bij afhalen), respecti
velijk BF 300 en BF 200.

Rectificatie
Op bladzijde 20 van het vorige
nummer van Zoogdier
(Jaargang 5, nummer 4) staat in
een foto-onderschrift vermeld,
dat de punt van de onderkaak
van een potvis te Koksijde is
afgezaagd door souvenirjagers.
Dit berust op een misverstand.
Alle tanden en kaken van de
potvissen zijn veilig in het
museum (KBIN) terechtgeko
men. Wel was een deel van de
onderkaak van een op het
strand liggende potvis afge
zaagd, maar dit was door
medewerkers van het museum
gedaan. Overigens lijkt de pot
vis op de betreffende foto
ongeschonden...
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Zoogdier, tijdschrift voor zoogdierbescher
ming en zoogdierkunde
• J.L. Mulder. De Holle Bilt 17,3732 HM De Bilt.

030-203158 (NL) ,
• D, CrieL Zottegemstraat 2, 9688 Schorisse.

055-456610 (B),
Nationale Campagne Bescherming Rootdie
ren (NCBR)
• NCBR: Postbus 98, 2180 Ekeren 1, 03-

6530655 of 03-7713827 (B),
Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdier
bescherming (VZZ)
• VZZ-Bureau en ledenadministratie Emmer

laan 41, 3581 HP utrecht. 030-544642 (NL)
• VZZ-België: H, Leirs. Mortselstraat 25, 2650

Edegem, 03-4582088 (B),
• Veldwerkgroep Nederland: e.M,e. Joosten.

Graafseweg 16. 6512 eB Nijmegen, OSO
603367 (NL),

• Veldwerkgroep België (tevens materiaalde
pot): J, Vandewalle, Antwerpsesteenweg
250, 2950 Kapellen, 02-2454300/03-6054900
(B).

• Materiaaldepot veldwerkgroep : F. van der
Vliet. Spaarndammerstraat 660, 1013 TJ
Amsterdam, 020-6828216 (NL) ,

• Werkgroep Zeezoogdieren (WZZ): M.
Addink. RMNH Postbus 9517, 2300 RA Lei
den, 071-143844 (NL) ,

• Werkgroep Marterachtigen AH. Swaan,
Torresstraat 33 III, 1056 RR Amsterdam. 020
6832420/6642453 (NL) ,

• Werkgroep Boommarter Nederland VZZ:
D,J,e. Klees, Zadelmakersstraat 58, 6921 JE
Duiven, 08367-64335 (NL),

• Redactie Lutra: e. Smeenk, RMNH, Postbus
9517, 2300 RA Leiden, 071-143844 (NL) ,

Vlaams zoogdierkundig Overleg (VZa)
• J, Vandewalle, Antwerpsesteenweg 250,

2950 Kapellen, 02-2454300/03-6054900 (B),
Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN/svo)
• W, Bongers, Postbus 190, 6700 AD Wagenin-

gen OS370-10324 (NL).
Zoogdierenwerkgroep Jeugdbond voor
Natuurstudie en Milieubescherming (JNM
ZWG)
• Kortrijksepoortstraat 140, 9000 Gent. 09

2234781 (B),

Vleermuizenwerkgroep van Natuurreservaten
• Alex Lefevre, Klissenhoek 85, 2290 Vorse

laar. 014-516201 (B)
Vleermuizenwerkgroep van Natuur 2000
• Bervoetsstraat 33, 2018 Antwerpen, 03-

2312604 (B).
Vlaamse Vereniging ter Bestudering van Zee
zoogdieren (VVBZ)
• Rob Asselberg, Hoogheide 64, 2659 Puurs

052-301541 (B),
Aanwijzingen voor auteurs
• Zorg dat een artikel interessant is voor de

lezer. Maak er een pakkend inleidinkje bij,
en denk ook aan een goede afsluiting, Ver
mijd vaktermen en vreemde woorden Dus
beter sterfte dan mortaliteit. Gebruik geen
afkortingen, Stuur er ruim iIlustratie-materi
aal bij.

• Waarnemingen en korte mededelingen zijn
erg welkom, Lever er als het even kan ook
een plaatje bij.

• Bijdragen aanleveren op diskette en zo
mogelijk in WP 5,1 en anders als ASCII
bestand (DOS-bestand). Stuur een uitdraai
mee. Maak de tekst niet op, dus plaats geen
kades in de tekst.

• Alleen hoofdletters gebruiken waar dit
grammaticaal verplicht is, dus Nederlandse
planten- en dierennamen met een kleine
letter beginnen, Gebruik de naamgeving
zoals gehanteerd in de Atlas van de Neder
landse Zoogdieren, Structureer de tekst met
korte tussenkopjes, Geef alineas aan met
een enkele tab.

• Houd het aantal literatuurverwijzingen zo
klein mogelijk Literatuurlijst op alfabetische
volgorde, elk item op een nieuwe regeL Niet
opmaken, in laten springen of iets dergelijks,

• Het copyright van foto's, illustraties en artike
len blijft bij de betrokken fotograaf, tekenaar
of auteur, Overname alleen na verkregen
toestemming,

• De redactie behoudt zich het recht voor de
binnengekomen bijdragen te redigeren en
aan te passen aan het lezerspubliek van
Zoogdier.
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De gluurder
Mijn hele leven wordt beheerst door zoogdieren. Niet dat ik onder de plak zit. Het zit zo: een
innerlijke drang drijft mij naar buiten om zoogdieren te kijken. Kijken en observeren, mooie
woorden, maar eigenlijk is het gewoon ordinair gluren naar andermans verrichtingen. Uren
lang lig ik in de bosjes of tuur stiekem over blanke duintopjes. Zo gek is dat toch niet?

Vooral in de avonduren ben ik op pad. Vaak is het afzien. Urenlang waarnemen en niets spec
taculairs zien, maar dan ineens is het raak. Ik krijg het dan warm en met moeite kan ik mijn
kop erbij houden. Je mag je niet verroeren, want dan is het afgelopen. Als een film wordt elk
detail op mijn netvlies gebrand. Het is zo mooi, net ofje televisie kijkt, maar dan kouder en
natter.

Ik neem veel waar in het veld en noteer dat in mijn veldboekje. Waarnemen en vastleggen is
mijn credo. Soms hoorje weleens van die lieden die gegevens in hun computer zetten. Dat vind
ik nou gek. Ik beleefde natuur stereo in het veld, toch niet digitaal op de computer? Nagenie
ten doe ik bladerend in mijn boekje met een lekker abdijbiertje.

Het kan idioter, soms hoor ik van mensen die hun gegevens doorgeven aan instanties. Dat
vind ik zo iets raars. Laat die anderen zelfgaan kijken. Kom en die ambtenaren ook nog eens
buiten. Kunnen ze zelf zien wat hun plannen voor beschadigingen in de natuur aanrichten.
Natuur moetje voelen en niet vanachter het bureau bekijken. Laat ze toch Zoogdier lezen, als
ze niet zoogdier willen kijken.

RA

Ieder voor zich en Zoogdier voor ons allen

Zoogdier is het meest informatieve zoogdierenblad in de Benelux en verschijnt vier keer
per jaar. Je kunt je abonneren door de kaart in te vullen of door overmaking van BF 450
op rekening 000-1486269-35 van de Postcheques of f 25 op rekening 203737 van de Post
bank, ten name van Penningmeester VZZ te Utrecht.
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