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Harry Bussink & Bas Worm 

Dat ecoducten worden gebruikt door edelherten, zwijnen 
en reeën is innliddels algen1een bekend. Ook het gebruik 
van deze wildpassages door vos en marterachtigen is 
vastgesteld. Maar hoe staat het met het gebruik van eco
ducten door kleine zoogdieren? Maken die ook gebruik 
van deze voorzieningen of blijven autowegen voor hen 
barrières vorlnen? 

Begroeide taluds bieden dekking aan kleine zoogdie
ren. Foto Harry Bussink. 

In november 1988 werd de ASO tussen 
Arnhenl en Apeldoorn officieel in 
gebruik genomen. Deze snelweg loopt 
dwars over de Veluwe en deelt 
Nederlands grootste aaneengesloten 
natuurgebied in tweeën. Oln de gevol
gen voor de natuur enigszins te beper
ken zijn er twee ecoducten aangelegd, 
bij Terlet en Woeste Hoeve. Deze heb
ben in eerste instantie tot doel edelher
ten een onbelenlmerde uitwisseling te 
verschaffen. De ecoducten aange
legd op van oudsher bestaande trekrou
tes (Litjens, 1991b). Uit verschillende 
tellingen is gebleken dat de ecoducten 
voor edelherten uitstekend voldoen 
(Litjens, 1991a; Worm, 1994). Over de 
vraag of de ecoducten gebruikt worden 
door edelherten, zwijnen en reeën 
bestaat geen twijfel meer. Het gebruik 
door andere dieren, zoals das en vos, is 

wel vastgesteld, maar minder systelna
tisch. In een artikel in Zoogdier wijst 
Bekker (1991) erop dat het voor de hand 
ligt dat ecoducten ook door ll1arterachti
gen, kleine zoogdieren, reptielen en 
diverse insekten benut kunnen worden. 
In dit artikel geven we aan in hoeverre 
kleine zoogdieren van het ecoduct 
Terlet gebruik maken. 

Methoden 
Aan de hand van sporentellingen in een 
zandbed dat over de gehele breedte van 
het ecoduct is gelegen, is vastgesteld dat 
naast edelhert ook het schotse hoog
landrund, damhert, ree) vos, zwijn en 
das van het ecoduct gebruik maken 
(Litjens, 1991a; Worm, 1994). Voor klei
nere dieren is het bijna onnlogelijk om 
het gebruik van het ecoduct door mid
del van sporen vast te stellen, laat staan 
ze tot op de soort te determineren. 
Nieuwenhuizen en van Apeldoorn 
(1994) hebben door middel van sporen
buisjes aangetoond dat het ecoduct over 
de Al bij Oldenzaal door muizen 
gebruikt wordt, nlaar kunnen door de 
gebruikte n1ethode geen soorten noe
men. Van der Linden (1994) heeft met 
behulp van vangsten het gebruik van 
een viaduct-onderdoorgang door ver
schillende soorten kleine zoogdieren 
vastgesteld. Ook wij hebben bij ons 
onderzoek naar het gebruik van het eco
duct Terlet gebruik gemaakt van vallen. 

Werkwijze 
Op de taluds buiten het grofwilcIkerend 
raster werden levendvangende 'Long
worth'-inloopvallen geplaatst met een 
onderlinge afstand van 10 meter. 



A 50 

W Deelerwoud 

16 

. 
N 

Olmbosch 

Situatieschets van het ecoduct met de uitgezette val
lenlijnen van livetraps en klapvallen. 

Zodoende stonden zowel aan de zuid
als de noordzijde 9 vallen opgesteld. 
Deze inloopvallen werden wisselend 
aan de voet, op de kruin en halverwege 
het talud geplaatst. Op de taluds was 
door de aanwezigheid van het grofwild
kerende raster geen gevaar voor vertrap
ping door edelherten of runderen. 
Bovendien was het goed mogelijk de 
inloopvallen op de taluds te camoufle
ren in de aanwezige vegetatie, zodat het 
ongewenst meenen1en door derden ver
meden kon worden. 

Tussen de taluds, dus op het feitelijke 
'loop-'gedeelte van het ecoduct werd, in 
verband ll1et vertrappingsgevaar, geko
zen voor het plaatsen van 32 klapvallen 
in twee rechte vallijnen. De beide vallij
nen werden op de noordelijke helft van 
het ecoduct uitgezet, 0111dat de vegetatie 
hier hoger was en de noordzijde van het 
ecoduct nlÎnder belopen werd door 
schotse hooglanders. De afstand tussen 
de klapvallen was ongeveer drie meter. 
Als lokaas werd een mengsel van pinda
kaas en havermoutln1uesli gebruikt. De 
vallen werden voor het eerst geplaatst 
op zondag 11 decenlber 1994. De con
troles zijn uitgevoerd op de in tabel 1 
vernlelde data. Tijdens de woensdag
controle zijn de vallen op veilig gezet en 
donderdag in de namiddag weer op 
scherp, Vrijdag 16 december zijn de val
len voor het laatst gecontroleerd en bin
nen gehaald. 

Resultaten 
In de klapvallen werd niets gevangen. 
Wel werden enkele klapvallen terugge
vonden aan het begin van het talud bui
ten het raster en was het lokaas opgege
ten, De inloopvallen waren daarentegen 
wel succesvol: er werd 25 keer een kleÎn 
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zoogdier gevangen, in 5 controles, dus 
gelniddeld 5,0 per controle (tabel 1). Dit 
levert een totale vangstindex op van 
0,28, namelijk 25 dieren op een mogelijk 
totaal van 90 (18 vallen maal 5 contro
les). De waargenomen soorten waren 
veldnluis Microtus m'valis (n=16, vangst
index 0,18), bosnlllis Apodenllls sylvati
CliS (11=8, vangstindex 0,08) en bosspits
n1uis Sorex araneuslcOfOnatus (n=1, 
vangstindex 0,01). 

De meeste exemplaren (20 van de 25) 
werden gevangen in de inloopvallen die 
op het noordelijk talud opgesteld ston
den. Een aannemelijke reden hiervoor 
lijkt de vegetatiesamenstelling te zijn, 
Het noordelijke talud heeft een vegeta
tie die veel dekking biedt, bestaande uit 
grassen en breIn. Het zuidelijke talud is 
ingeplant luet jonge eiken en kent een 
lnÎnder weelderige ondergroei. 

Conclusies 
Uit de vangsten blijkt dat het ecoduct 
wordt gebruikt door bosmuis, bosspits
ll1Uis en veldnlllis. Het ecoduct past 
waarschijnlijk in het biotoop van deze 
diersoorten (Lange, 1994) en vornlt een 
onderdeel van hun leefgebied. Doordat 
de gevangen exemplaren niet gelnerkt 
zijn, is dit niet luet zekerheid aange
toond. Wèl mag geconcludeerd worden 
dat het ecoduct ook voor muizen een 
functie vervult in het verbinden van 
door wegen gescheiden populaties. Het 
gegeven dat dit ecoduct gebruikt wordt 
door de genoemde soorten geeft aan dat 
door deze voorziening de isolaiie ver
minderd of opgeheven is. Het ecoduct 
vonnt een snlalle schakel tussen de oos
telijke en westelijke gebieden. Of het 
ecoduct gebruikt wordt als trekroute of 
als leefgebied is van minder belang. 
Hoofdzaak is dat genetische uitwisseling 
tussen beide zijden van de A50 mogelijk 
is. 

Te verwachten is dat er nlet het uit
groeien van de aanplant op de zuidzijde 
ook voor de rosse woelmuis een 
geschikt biotoop ontstaat Daarnaast 
biedt een nleer ontwikkelde vegetatie 
schuilmogelijkheden voor soorten als 
wezel, hermelijn, bunzing en boonlmar
ter. Wellicht is het aan te bevelen een 
deel van het ecoduct binnen het grof
wildkerende raster van dekkinggevende 
beplanting te voorzien, of betreding en 
begrazing door runderen aldaar tegen te 
gaan, on1 tegemoet te komen aan soor
ten die voor hun verspreiding gebruik 
In aken van dekking en die te groot zijn 
Oln het fijnmazige raster te passeren on1 



Een deel van de taluds is ongeschikt voor muizen door het ontbre
ken van vegetatie. Foto Harry Bussink 

Tabel 1. Tijd en plek waar op het noordeliîk en zuideliîk talud van het ecoduct Terlet kleine zoogdieren 
werden gevangen. 
B = bosmuis, V = veldmuis, S bosspitsmuis. 

Controledatum Noord 

2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal 

11/12/1994 V 1 
12/12/1994 V V V V B V 6 
13/12/1994 B V B B V 5 
14/12/1994 V V B V B 5 
16/12/1994 B V B 3 

Totaal Noord 0 2 2 4 3 3 3 2 20 

Controledatum Zuid 

2 3 4 5 6 7 8 9 tot. 

11/12/1994 0 
12/12/1994 S 1 
13/12/1994 V 1 
14/12/1994 V V 2 
16/12/1994 V 1 

Totaal Zuid 0 0 0 2 0 0 5 

T otaa 1 N rd+Zd 0 2 2 5 4 5 3 3 25 



Longworth lifetrap met bosmuis. Foto Harry Bussink. 

van de erachter te profiteren. 
OITI erachter te kOll1en of het ecoduct 

door alle in de 0111geving aanwezige 
soorten kleine zoogdieren gebruikt 
wordt, is het interessant om ook de 
directe omgeving te inventariseren. Een 
groot deel van hei aan het ecoduct gren
zende terrein lijkt ongeschikt voor de 
meeste soorten door het ontbreken van 
vegetatie. Vegetatie geeft niet alleen 
dekking predatoren maar ook 
voedsel en dekking tegen slecht weer. 
De buiten de rasters gelegen delen, 
zoals de taluds, zijn wèl goed begroeid 
en kunnen dekking bieden aan trekken
de individuen van soorten die gebonden 
zijn aan (hoog) opgaande (bos-)vegeta-
ties. De wat soorten worden nu 
echter door rasier be]enlnlerd alTI 

die dekking te bereiken. 

Onze dank gaat uit naar het Instituut 
voor Bos- en Natuuronderzoek voor het 
beschikbaar stellen van vallen en naar 
de Vereniging Natuurmonunlenten voor 
de toestemming het onderzoek op het 
ecoduct uit te voeren. ~ 
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Lenie 'tHart, Lies Vedder & Peter van Bree 

In Zoogdier beschreven wij al eens hoe de grijze zeehond 
vanaf 1955 in toenemende lnate in onze kustwateren 
werd gesignaleerd (Van Bree et al. 1992). In pre- en vroeg
historische tijden kwam hij ook in Nederland voor, lnaar 
van de tussenliggende periode is vrijwel niets bekend. 
Pasteur (1793) en Schlegel (1862) noelnen de soort niet. 
Er zijn echter aanwijzingen dat de grijze zeehond vóór 
1840 nog bij het voonnalige eiland RottuIn voorkwam en 
dat de soort pas in de loop van de vorige eeuw uit ons 
land verdween. 

Vaak is er heel weinig museummateriaal van algeme
ne soorten. Bovenschedel van een volgroeide grijze 
zeehond. Dit dier verdronk in netten ten oosten van 
Engeland. Tekening J. Zaagman 

Bij het herlezen van 'British Seals' 
(Hewer 1974) vielen ons de volgende 
passages op: '~Gedurende vele jaren 
dacht men dat de grijze zeehond van 
Groot-Brittannië de baardrob 
Erignathlls barbatus was. Pas in 1841 
werd duidelijk vastgesteld dat het 
Halicl10erus glypUS betrof. Dit lijkt mis
schien een woordspelletje of is gewoon 
onbegrijpelijk, maar er bestaat wel een 
excuus voor de naamsverwarring. 
Nornlaal gesproken, wanneer een soort 
wordt benoemd en beschreven, 
naam en beschrijving gekoppeld aan een 
exenlplaar dat zich in een museumcol
lectie bevindt, zodat andere exemplaren 
die mogelijk tot dezelfde soort behoren 
met dat exemplaar vergeleken kunnen 
worden. Ongelukkigerwijs is dat niet het 
geval nlet de meeste soorten van zee
honden en ontstond er een enorme 
naanlsverwarring omdat alles slechts 
berustte op korte beschrijvingen, die op 
verschillende wijze geü1terpreteerd kon
den worden". 

Materiaal zeldzaam 
Enkele verder schrijft Hewer: 
"Werkelijk verbazingwekkend was het 
dat er zo weinig lTIUSeU1111nateriaai aan
wezig was voor vergelijking. Honderden 
grijze zeehonden werden ieder jaar 
gedood voor hun spek en huid en toch 
had het British Museum (Natural 
History) tot voor kort slechts één sche-



... ___ __ 1 

LiggÎng van Rottum in 1861 (- hoogwaterlijn; 
gestippeld: begroeid en bewoond), en huidige ligging 
van Rottumeroog {1985; ----- hoogwaterlijn}. Naar een 
oude kaart van G.K. van Dijk. 

del van een adult dier en vele andere 
internationale lllUSea hadden er hele k 

maal geen. Geen enkel compleet skelet 
was te vinden in de musea, met uitzon
dering van het Nationale Museunl van 
Wales te Cardiff, waar zich een gemon
teerd skelet van een vrouwtje bevond". 

In Nederlandse musea was de situatie 
niet veel anders. Jentink (1887) vernleldt 
dat in het museum te Leiden twee 
incomplete schedels van vrijwel adulte 

zeehonden en twee schedels van 
heel jonge dieren (en de opgezette hui
den) aanwezig waren. In het Zoölogisch 
Museunl te Amsterdalll was de situatie 
niet beter. Daar was omstreeks 1900 
slechts één schedel aanwezig van een 
vernl0edelijk vrouwelijk dier van onbe
kende herkomst. Pas in 1931 kwam er 
een schedel in de collectie van een vrouk 

welijk dier dat door vissers op de 
Noordzee gevangen was en dat enige 
tijd in Artis leefde. In het oude 
AcadenlÎsche MuseUln van Natuurlijke 
Historie en Vergelijkende Ontleedkunde 
te Groningen (dat in 1906 door brand 
werd verwoest) was in 1864 geen schedel 
of skelet van de grijze zeehond aanwe
zig, ondanks het feit dat dit lnUSeUll1 
een voor die tijd uitstekende collectie 
zeehondenschedels bezat (de Gavere 
1864). 

Artis 
Ook in Nederland bestond er verwarring 
over de naalngeving. Vrolik (1822) geeft 
een lijst van de hem bekende zeehon
densoorten. Daarbij valt op dat hij 
zowel Phoca cristata als Phoca mitrata 
noemt, twee naInen voor dezelfde soort 
Cystophora cristata, de klapnluts, een 
hoogarctische soort. De grijze zeehond 
vernleldt hij echter niet. Een tweede 
voorbeeld van naanlsverwarring vinden 
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we in het Jaarboekje van 1855 van het 
Koninklijk Zoölogisch Genootschap 
Natura Aftis Magistra, beter bekend als 
de Amsterdamse dierentuin Artis. In dit 
Jaarboekje wordt onder 'Geschenken 
door het Genootschap ontvangen, van 
111ei 1853 tot novenlbef 1954' een groen
landse zeehond Phoca groen/andica 
afkomstig uit de Noordzee vernleld. Dit 
dier wordt ook vernleld door SWÎerstra 
(1888). Naspeuringen in het ArtÎs
archief leverde op dat in het dagjournaal 
van 24 mei 1853 de binnenkomst van 
één Phoca groenlandica staat vermeld, 
terwijl op 3 augustus van hetzelfde jaar 
het overlijden van een exen1plaar van 
die soort wordt gemeld. 

Verder onderzoek leverde niets op en 
er blijft onduidelijkheid bestaan 
omtrent de juistheid van de determina
tie. De kans dat het werkelijk een groen
landse zeehond of zadelrob betrof Îs 
niet erg groot. Deze soort leeft in het 
hoge noorden aan de rand van het pak
ijs. Slechts bij uitzonderlijke omstandig
heden konl! de soort zuidelijker voor. In 
Europa waren er invasies in 1903-1904 
en 1987-1988. Tijdens de laatste invasie 
bereikten zadelrobben zelfs de kusten 
van Nederland en Frankrijk. De dieren 
die aan onze kust werden aangetroffen 
waren sterk vermagerd en vertoonden 
duidelijke tekenen van stress. Ondanks 
de inspanningen van opvangcentra stier
ven de 111eeste exenlplaren na zeer korte 
tijd. Wanneer we bedenken dat het zee
hondenbassin van Artîs in 1853 zeer 
klein en de verzorging heel primitief 
was, lUkt het vrijwel onnl0gelijk dat een 
zadelrob twee-en-een-halve maand in 
leven gebleven zou zijn. Verwisseling 
met de gewone zeehond Phoca vitu/Îl1G 
lijkt uitgesloten onldat men die soort 
goed kende. Het lijkt dus zeer goed 
nlogelijk dat het exemplaar in Aftis een 
grijze zeehond betrof. Het is overigens 
opmerkelijk dat het dier van Ariis niet 
vermeld wordt in faunistische werken 
uit die tijd. 

Traan 
Als we de vroegere naamsverwarring en 
het ontbreken van vergelijkingsmateri
aal in aamnerking nenlen, dan lijkt het 
noodzakelijk om beschrijvingen en 
naamgeving van zeehonden in de vorige 
eeuw( en) op een andere - minder letter
lijke - manier te lezen. Zo schrijft Cohen 
(1840) over het voonnalige eiland 
Rottunl: "Bij den woning van den voogd 
ziet men een groote hoeveelheid vellen 
van zeehonden, die aldaar gedroogd 



worden. De zeehonden worden op het 
eiland afgemaakt en tot het verkrijgen 
van eene niet onbelangrijke hoeveelheid 
traan gebezigd, daar zij in de nabijheid 
van het eiland ruimschoots voorhanden 
zijn. Meerendeels is het de Phoca vituli
na, terwijl enkele nlalen de Phoca I11Îtra
ta hier voorkomt, en gevangen wordt. 
Men vangt hen aldaar in groote netten 
van dertig voeten hoog en honderd 
vadmnen lang, welke langs de platen of 
banken geschoren worden, terwijl de 
zeehonden, die aan de zijden van die 
piaten liggen, er in gejaagd en sonlS ten 
getaHe van achttien tot twintig tegelij
kertijd gevangen worden". Zoals reeds 
vern1eld, is Phoca mitrata een oude en 
niet meer geldige naam van de klap
muts, een soort die hier slechts spora
disch als dwaalgast voorkomt. Sommige 
auteurs (o.a. Maîtland, 1898) hebben de 
vermelding in Cohen (1840) met een 
vraagteken opgenomen hetgeen aan-

dat er onzekerheid bestond 
omtrent de juistheid van de determina
tie. 

Zoeken! 
In het licht van het bovenstaande 
mogen we er van uitgaan dat er vóór 
1840 bij Rottun1 waarschijniijk nog grijze 
zeehonden voorkwamen. Historici nlet 
biologische belangstelling zullen in 
archiefstukken over onze Wadden
eilanden zeker aanwijzingen kunnen 
vinden die duiden op het voorkomen 
van een andere zeehondensoort dan de 
gewone zeehond. Een precies antwoord 
op de in de titel gestelde vraag kunnen 
we nog niet geven, maar het lijkt alles
zins aannemelijk dat de volledige uit
roeiing van de zeehond in ons 
land pas in de vorige eeuw plaats heeft 
gevonden. ~ 

Kolonies grijze zeehonden kwamen vóór 1840 in ieder 
nog aan onze kusten voor; nu zijn ze er 

opnieuw, zoals deze bij Vlieland. Foto Martijn de 
Jonge 
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Rudi Vantorre 

Het zoeken van vleernluizen in hun winterverblijf plaat
sen is altijd een spannende bezigheid. Een kruip-door
sluip-door tocht door een verlaten bunker, of een kalk
steengroeve, het langs de wanden tastende licht van de 
zaklantaarn, ja, daar hangt er ééntje! Let op de grootte en 
vornl van de oren, de poten. Daar hangt er nog één, die 
heeft de vlieghuid on1 zich heen, een hoefijzerneus! De 
laatste jaren onderzochten we het uiterste westen van 
Vlaanderen en het aangrenzende Noord-Frankrijk, waar 
nog nauwelijks iets bekend was over het voorkomen van 
vleermuizen. Vooral de grote hoefijzerneus had onze 
aandacht. 

Grote hoefijzerneus omhuld În zijn vlieghuid. Foto 
Yves De Saedeleer 

In 1982 verscheen de voorlopige carto
grafie van de Belgisch-Luxemburgse 
vleermuizenpopulatie (Pairon et al.~ 
1982). Dit was een inventarisatie van 
alle gegevens die tot het jaar 1980 door 
het Belgisch Centrum voor 
Vleermuiskundig Onderzoek verzanleld 
waren. Het onderzoek in Vlaanderen 
kW::lln echter pas na deze tijd goed op 
gang, waardoor de gegevens voor het 
Vlaamse landsgedeelte zeer onvolledig 
zijn. De streek ten zuiden van de rivie
ren Sanlber en Maas is beter onder
zocht, in de jaren vijftig en zestig, hoe
wel de toegepaste lnethoden zich toen 
nog beperkten tot zolderonderzoek en 
tellingen in de gekende winterverblij
ven. 

Van een aantal soorten verkreeg men 
toch inzicht in het verspreidingspatroon. 
Dat was ondermeer het met de 

hoefijzerneus Rhinolophus fe,'f'u
mequil1ul11. Tot de jaren zeventig lag de 
noordelijke verspreidingsgrens van deze 
soort in België ongeveer tot aan de lijn 
van Samber en Maas. Heden is het ver
spreidingsgebied, op enkele relicten na, 
teruggedrongen tot het zuiden van 
België (Gaume) en Luxemburg. Er werd 
verondersteld dat de Vlaanls-Neder
landse populatie samen met deze van de 

l' Aîsne en Marne (Verdun) rond 1980 
nog een vooruitgeschoven punt vormde 
van de meer zuidelijke populaties. Een 
aannemelijke theorie 1 ware het niet dat 
0111streeks 1980 bij toeval een overwin
terend exemplaar iets ten zuiden van 
Boulogne werd aangetroffen. Verder 
onderzoek op de as Rijssel-Boulogne 
leverde geen bijkomende waarnemin
gen op. De vraag bleef echter of het bij 
deze ene waarneming ging om een dier 
uit een nog ongekende noordenjke pop
ulatie, of dat het een geïsoleerd relîct
exenlplaar betrof. 
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Kalklagen 
Om die vraag te kunnen beantwoorden, 
en tevens na te gaan hoe het er nlet alle 
overige soorten voor stond, werd beslo
ten het gebied ten noorden van de lijn 
Rijssel-Boulogne op overwinterende 
vleermuizen te onderzoeken. Dit ge
beurde telkenmale tijdens een driedaags 
verblijf in de streek, gedurende elf 
opeenvolgende jaren. Het onderzoeks
gebied is gelegen in het noorden van 
Frankrijk (Pas-de-Calais) tussen het 
Nauw van Calais en de grens met België 
(zie figuur 1). Geologisch 111 aa kt het 
gebied voor de helft deel uit van de 
Germaans-Poolse vlakte (ofwel de 
Noordduitse laagvlakte), waarin geheel 
Vlaanderen en vrijwel geheel Nederland 
liggen, en voor de andere helft van het 
(afgevlakte) Caledonisch ll1assief (ofwel 
Bekken van Parijs). In het Bekken van 
Parijs heeft zich eocene grofkalk afgezet 
die als bouwsteen gebruikt wordt, als
ook de oligocene gipslaag van Mont
martre. Deze kalklagen zijn bijzonder 
geschikt voor de uitbating van onder
grondse ontginningen, waarbij tal van 
tunnels werden uitgegraven. 

Landschappelijk hebben wij enerzijds 
de kustvlakte, een nogal monotoon 
open akker- en weilandgebied met wei
nig groen en beschutting en anderzijds 
het Boonse cuesta-gebied bestaande uit 
een zeer gevarieerd bocage-landschap 
waarbinnen zich grote en kleine bospar
tijen bevinden. Het cuesta-gebied werd 
als beschermd landschap gerangschikt 
en heet nu officieel 'Parc naturel région
al du nord Pas-de-Calais', beter gekend 
onder de ternl 'Le Boulonnais'. 

Zoeken naar verblijven 
Aangezien het gebied nlet betrekking 
tot het vleernllliskundig onderzoek nog 
volledig onbekend was, konden geen 
gekende lokaties gecontroleerd worden. 
Bijgevolg ging er heel wat tijd kruipen in 
het raadplegen van literatuur en het 
afnemen van enquêtes. Naast de aanwe
zigheid van talrijke oude kalk- en mer
gelgroeven werd de streek ingevolge 
zijn strategische ligging ook gedurende 
de oorlogsjaren ondergronds sterk ver
graven. Na het verlies van de slag om 
Engeland veroverden de geallieerden 
het luchtruiIn en werden de Duitse troe
pen verplicht zich steeds dieper in de 
Boonse kalkbodem in te graven O1n zich 
tegen de talrijke luchtbombardeillenten 
te beschermen. Dit resulteerde in de 
bouw van vele, vaak enonne onder
grondse opslagbases en fabrieken, o.a. 

Kleine tunnelingangen goed verstopt in het terrein 
geven soms toegang tot grote complexen. Foto Yves 
De Saedeleer 

voor de bouw van geheime wapens (VI
V2*V3). 

Het onderzoek leverde ons in totaal 
24 hibernacula (overwinteringsplaatsen) 
op. Het betrof vier bakstenen ruYnekel
àertjes, vijf middeleeuwse vestingen 
met bakstenen tllnnelgangen, zeven 
tllnnelgangen uitgehakt in de mergel
kalk, een ondergronds manschappen
verblijf, drie mergelgroeven, twee 
ondergrondse lanceerbasissen met 
montagecomplexen en twee tunnels 
voor spoorweggeschut met uitgestrekte 
munitieopslagplaatsen. Voor acht van 
deze objecten heeft men met twee per
sonen tussen de vier en zes uren nodig 
om een volledige telling te organiseren. 
De meeste objecten hebben maar één 
kleine ingang, waar men zich soms nlaar 
met veel moeite door kan wringen. 

Algemeen 
Sonlnlige objecten werden slechts een
maal bezocht, andere vaker. In de 24 
onderzochte hibernacula werden in 
totaal maximaal 517 vleernluizen gevon
den (van elk object slechts één totaal 
nleegerekend, ook al werd het vaker 
bezocht). Zoals dit ook elders het geval 
is, waren baardvleernluizen Myotis 
mystacinus/brandti algeineen. Aan de 
hand van de kleur en de vorn1 van de 
tragus kon tenminste één exen1plaar als 
Brandts' vleermuis worden gedetermi
neerd. In totaal werden maximaal 129 
exemplaren in 18 objecten gevonden. 
Ook de watervleermuis Myotis dauben
toni werd in bijna ieder object aange
troffen (177 exemplaren in 18 objecten). 
In tegenstelling tot de Belgisch
Nederlandse situatie zijn de aantallen in 



Vleermuizen zoeken, een niet altijd even gemakkelij
ke opdracht. Foto Rudi Vantorre 

de grotere complexen echter bijzonder 
laag. Het grootste aantal waargenonlen 
dieren in een zeer grote mergelgroeve 
bedroeg 35. In slechts één object was de 
watervleernluis de meest algeInene 
soort. Deze lage aantallen staan in schril 
contrast met het overal aanwezige, 
geschikte biotoop. Men mag evenwel 

Figuur 1. De vondsten van ingekorven vleermuis 
(driehoekjes) en grote hoefijzerneus (cirkels). Het 
Caledonisch massief is grijs weergegeven. 

Calais 

FRANKRIJK 

12 

niet vergeten dat tellingen in winterver
blijven niet echt representatief zijn voor 
het voorkomen van de soort. 

Verrassing 
Hoewel de meervleermuis Myotis dasyc
neme nog niet van deze streek bekend 
was) lag het min of meer in de verwach
ting om hem hier aan te treffen. Sinds 
het vleernluisonderzoek een grote 
vlucht heeft genomen, blijkt de meer
vleernluis in Nederland en België een 
veel groter verspreidingsgebied te heb
ben dan voorheen bekend was. Er wer
den nlaximaal 14 exenlplaren in 4 objec
ten gevonden. Enkel in grotere 
complexen werden waarnenlÎngen ver
richt, echter altijd in kleine aantallen. 
Ondanks het feit dat wij er niet in slaag
den om een dier op te meten zonder het 
te verstoren, moet ik wel oplnerken dat 
een aantal dieren toch bijzonder groot 
was. Vaak was de eerste indruk, gezien 
de grootte, een vale vleernluis aan te 
treffen, maar bij nader toezien bleken 
het allemaal meervleermuizen te zijn. 
Nooit eerder vond ik dergelijke grote 
exemplaren. 

In totaal werden drie grijze grootoren 
Plecotus austrillcus gevonden, die zich 
allen situeerden in of aan de rand van 
de kustvlakte. In het massief werden 
geen waarnenlÎngen gedaan. De gewone 
grootoor Plecottis aurÎtus werd in de 
twee gebieden aangetroffen, doch 
slechts in zeer klein aantal. In totaal 
werden maxinlaal 15 exelnplaren gevon-
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den in 7 objecten. Ook waarnemingen 
van de franjestaart Myotis nattereri 
waren bijzonder schaars: slechts 14 
exelnplaren in 4 objecten werden 
gevonden. In een scheur in een beton
nen tunnelwand werden tot onze verras
sing ongeveer 70 dwergvleernluÎzen 
Pipistrel/us pipisfI'ellus geteld, met daar
tussen één laatvlieger Eptesiclis seroti
mis. 

Ingekorven vleermuis 
Brosset & Caubere (1959) vermelden de 
ingekorven vleennuis Myotis emargÎna
tus als de nleest algemene kleine soort 
in de diverse overwinteringsplaatsen in 
het westen van Frankrijk (Bretagne
Normandie-Calvados). Merkwaardig 
genoeg blijkt deze toestand zich tot aan 
de noordgrens van Frankrijk verder te 
zetten. In alle grote objecten is het de 
meest algenlene soort. Zoals men het 
van deze soort gewoon is, wordt zij 
hoofdzakelijk in de warmste gedeelten 
van de groeven gevonden en is ze sterk 
gebonden aan een traditionele hang
plaats. Clusters van nlaxinlaal 27 vieer
muizen werden waargen0111en. Er wer
den nlaxÏ1naal 211 exenlplaren in 9 
objecten waargenomen (figuur 1). 

o 

Typisch bij een geagiteerde grote hoefijzerneus is de 
intrekking van de poten, Foto Yves De Saedeleer 

Figuur 2. Verspreiding van de grote hoefijzerneus na 
1975. Het Caledonisch massief is grijs weergegeven. 
Bron: Fairon et al. (1982), en eigen waarnemingen. 
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Grote boef 
De grootste verrassing was evenwel de 
vondst van grote hoefijzerneuzen 
Rhinolophus ferrumequinum. Tenslotte 
draaide het onderzoek vooral hieronl. 
In totaal werden n1aximaal 31 verschil
lende exemplaren in 12 objecten gevon
den (figuur 1). Hierbij werd rekening 
gehouden met een bepaalde uitwisse
ling tussen nabijgelegen winterslaap
plaatsen. 

De hoefijzerneuzen blijken niet zo 
kieskeurig te zijn wat betreft de keuze 
van hun winterverbUjfplaats; ze worden 
zelfs in ijskelders aangetroffen (tabel 1). 
Opnlerkelijk is ook dat zij noch honk
vast zijn aan hun winterverb lijf, noch 
aan hun hangplaats. Son1s zijn zij aan
wezig in een object~ dan weer een paar 
jaar niet, 0111 dan plots opnieuw op te 
duiken. Ook de meest recente tellingen 
leveren nog gegevens op (in 1995: 7 
exemplaren); wellicht is deze populatie 
nog levensvatbaar. 

Bedenkingen 
Dit onderzoek naar het voorkomen van 
overwinterende vleermuizen in diverse 
winterslaapplaatsen kan onder geen 
beding representatief zijn voor het wer
kelijk aantal voorkomende soorten of 
voor de aantalsontwikkelingen van soor
ten. In dit opzicht kunnen de verzamel
de gegevens enkel van nut zijn als 
aanvulling van uitgebreider inventarÎ
satieonderzoek. Niettegenstaande voor
noenlde beperking leveren de verzamel
de gegevens nuttige infonnatie voor het 
verspreidingsonderzoek. Voor deze 
streek zijn alle waarneillingen nieuw. 
Opmerkelijk is de ruime aanwezigheid 
van de ingekorven vleermuis en van een 
kleine, lnaar nog levensvatbare popula
tie van de grote hoefijzerneus. De waar
nemingen leren tevens dat de Belgische 

Tabel 1. Vondsten van grote hoefijzerneuzen. 

OmschrijvÎng vindplaats aantal 

kleine ruïnekelder 2 
(parend) 
mergelgroeve 5 
andere mergelgroeve 2 
klei ne mergelgroeve 1 
klein tunneltje (15m) 2 
kleine kalkstenen gang 1 
kalkstenen tunneJgang vlakbij Cap Blanc-Nez 1 
groot betonnen manschappenverblijf 2 
betonnen tunneldepot 6 
ondergrondse basis 1 
ondergrondse lanceerinstallatie 3 
voormalig munitiedepot 4 
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populatie rond Sanlber en Maas geen 
noordelijke uitstulping is van het ver
spreidingsgebied van deze soort> maar 
dat ook in het westen het verspreidings
gebied ver naar het noorden reikt 
(figuur 2). 

Zoals het dikwijls gebeurt, levert een 
onderzoek meer vragen op dan ant
woorden. De grootste vraag is allicht 
WaarOlTI de overwinterende vleermui
zenpopulatie in het heuvelachtig gedeel
te van het noorden van Frankrijk zo veel 
verschilt van de grotere winterverblijven 
in België en Nederland. Er is namelijk 
geen wezenlijk verschil in klin1aat en 
situering tussen deze streken. Ook staat 
het kleine aantal vleermuizen niet in 
verhouding tot de grootte en de 
geschiktheid van de overwinterings
plaatsen, terwijl die toch În zeer goede 
biotopen zijn gelegen. Vooral de minde
re aanwezigheid van de watervleernluis 
is opvallend, maar ook de franjestaart en 
de grootoorvleernluizen zijn slecht ver
tegenwoordigd. Anderzijds noteert nlen 
er een relatief groot aantal ingekorven 
vleermuizen. 

Sedert de jaren zestig is er in België 
en Nederland nogal wat bewegÎng geko
men in het vleermuizenbestand, die 
S0111S we] lijkt op een kleine areaalver
schuiving. Somnlige noordelijke soor
ten> zoals de water- en de meervleer
muis en recent ook de franjestaart, 
lijken in aantal toe te nemen, maar dat 
is waarschijnHjk vooral het gevolg van 
de toegenomen intensiteit van het 
onderzoek: hoe lneer winterverblijven 
worden onderzocht, hoe meer deze 
soorten worden ontdekt. Maar het kan 
ook heel goed dat deze soorten zich de 
laatste jaren herstellen van de grote ach
teruitgang in de jaren zestig. Vanaf de 
jaren zestig verdween een aantal zuide
lijke soorten, zoals de hoefijzerneuzen, 
uit onze streken of verminderden sterk 
in aantal. Eventueel n1ag men veron
derstellen dat de Noordfranse situatie 
een uitloper is van de zuidelijker 
Bretons-N ornlandische populaties. Ons 
verdere onderzoek wordt daarom nu in 
zuidelijker richting verlegd. -f'f 

Literatuur 
Brosset, A. & B. Caubere, 1959. Contrîbution 

à Pétude écologique de chiroptères de l'ou
est de la France et du bassin-Parisien. 
Mammalia 23 (2): ]80-238. 

Fairon, J., R. Gilson, R. Jooris, T. Faber & c. 
Meisch, 1982. Cartographie provisoire de 



la faune chiropterologique Belgo-Luxem
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Dit onderzoek werd gerealiseerd 
lnet de hulp van Dirk Gheselle. Ook 
de volgende personen werkten 111ee 
aan de wintertellingen: Lust P., 
De Saedeleer Y., Opstaele B. en P., 
Voet P., Bonne F, Wouman en 
Vanderbeken C .. Speciale dank gaat 
naar Robrecht de Gerseln die ons 
gedurende verschillende weekends 
onderdak verschaft heeft. 
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Tunnelgangen diep onder de grond, ideaal voor vleer
muisoverwintering. Foto Rudi Vantorre 

Rudi Vantorre, Zornerpad 10, 
8301 Knokke-Heist 
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Rob G. Bijlsma & Maria Quist 

Afgaande op lokale krantenberichten moeten de vossen 
van het Fochteloërveen heel wat lnans zijn. Niet alleen 
groeit hun aantal ongebreideld, ook zijn ze verantwoor
delijk voor de achteruitgang van de weidevogels, roven 
ze alle kleine huisdieren weg en hebben ze het veen vol
ledig leeggegeten. Onze vraag was daaron1 simpel: wat 
eten de vossen van het Fochteloërveen en zijn er sei
zoensverschillen in voedselkeus? 

Het tellen van prooiresten bij burchten levert een 
sterk vertekend beeld op van het voorjaarsvoedsel 
van de vos. Foto Jaap Mulder 

Het Fochteloërveen ligt op de grens van 
Friesland en Drenthe. Het heeft een 
oppervlak van bijna 2000 ha en wordt 
0111geven door bossen en cultuurlanden. 
Dit weidse natuurterreÎn is in handen 
van Natuunnonumenten. In de jaren 
tachtig is het gebied in compartimenten 
ingedeeld 111 et behulp van dammen. 
Grote delen van het gebied staan daar-

door plasdras, iets wat werd versterkt 
door de overvloedige neerslag in de 
winter van 1993/94. 

Van juni 1993 tot en met juni 1994 
werd het Fochteloërveen systematisch 
uitgekamd op vossenburchten. Daarbij 
hadden we het geluk dat een korte 
vorstperiode in midden februari 1994 
het mogelijk maakte ook de onder water 
staande terreindelen te bezoeken. 
Bewoonde burchten werden vervolgens 
bijgehouden op jongental en verplaats
ingen van jongen in de loop van de 
zon1er. 

De voedsel keus werd onderzocht met 
behulp van keutels en vondsten van 
prooiresten voor de ingang van bewoon
de burchten. De keutels werden half
maandelijks op vaste trajecten verza
n1eld, die voorafgaand aan het 
onderzoek eerst waren leeggeraapt. Per 
halfmaandelijkse periode leverde dit 13-
72 keutels op, in totaal 942. Volgens 
Mulder (1988) zijn voor het verkrijgen 
van een betrouwbaar beeld van het 
voedsel van vossen n1inimaaI 30-35 keu
tels nodig. Aan deze eis voldeden 
slechts 12 van de 21 onderzochte halve 
lnaanden, zodat de keutelinhoud per 
maand zal worden gepresenteerd. In dat 
geval zijn alleen de 1110nsters van sep
tember 1993 en juni 1994 te klein. De 
inhoud van de keutels werd n1et behulp 
van een binoculair (50x vergroting) 
nader geanalyseerd (Bijlsma & Quist 
1995). Per keutel werd genoteerd welke 
prooisoorten erin werden aangetroffen, 
niet in welke aantallen. Met andere 
woorden: in één keutel kunnen de res
ten van drie lTIuizen zitten, maar één 
konijn kan over meerdere keutels zijn 



verdeeld. Zodoende is uitsluitend een 
kwalitatieve indruk van de voedselkeus 
verkregen, gebaseerd op de frequentie 
waarmee de verschillende prooisoorten 
in keutels werden aangetroffen. Haren 
werden niet bij een vergroting van lOOx 
of 400x bekeken, wat betekent dat het 
aandeel nluÎzen in het vossenvoedsel 
onderschat moet zijn. De prooiresten bij 
burchten werden tot op soort gedeter~ 
mineerd; deze resten fungeerden als 
aanvulling op het beeld dat werd verkre
gen nlet behulp van de keutels. 

Vosseupopulatie 
In 1994 werden tien territoria vastge
steld, waarbij rekening is gehouden met 
uitwisseling tussen burchten. De meeste 
burchten lagen langs de randen van het 
veen, waar voldoende dekking was en 
de vossen droge voeten konden hou
den. Deeltellîngen en anekdotische 
waarnemingen in voorafgaande decen
nia geven een lichte toename van vos
sen in het veen te zien. De laatste jaren 
is de stand stabiel. 

De jongenproduktie was aan de lage 
kant. Het lnülÎnlunl aantal jongen in de 
leeftijd van 1-2 maanden bedroeg in 
1993 tweenlaal 3 en eennlaal 6, tegen 
eenmaal 2, viennaal 3 en eenmaal 6 per 
paar in 1994. Het is onduidelijk of de 
jongensterfte in de eerste levensmaand 
hoog is of de worpgrootte klein. 

Vossenhol În het Fochteloërveen. Foto Herman 
Feenstra 

Keutels versus prooien 
Hoe betrouwbaar zijn voedselgegevens 
verkregen op grond van keutelanalyses 
of resten bij burchten? Immers, de res
ten in keutels zijn sterk aangetast door 
het Inaagsap en vaak moeilijk tot op 
soort te deternlineren. De resten bij 
burchten weliswaar goed op naam 
te brengen, maar doordat vossen kleine 
prooien in hun geheel opeten, is vind
kans ervan bij een burcht gering. 

We maakten voor de maanden april 
tot en nlet juni een vergelijking tussen 
gegevens uit keutels en uit prooiresten. 
In die periode werden 350 keutels ver
zanleld en 173 prooiresten bij burchten 
gevonden. Een directe vergelijking gaat 
mank, 0111dat de frequentie van voorko
Inen keutels waarin een prooisoort 
werd aangetroffen) iets anders is dan 
het procentuele aandeel in een prooilijst 
(restanten). Niettemin vallen enkele 
duidelijke verschillen op (tabel 1). In de 
prooiresten voor het hol overwegen 
konijnen, hazen, vogels en reeën, terwijl 
de keutels -naast konijnen- ook veel 
nluîzen, ratten en insekten te zien 
geven. 

De vindkans van muizen, woelratten 
of insekten aan de ingang van een 
burcht is lnini.maal, onldat kleine prooi-
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Tabel 1. Vergelijkend overzicht van het voedsel van vos
sen op het Fochteloërveen aan de hand van prooiresten 
bij burchten (n=173) en keutelanalyses (n=350). 

Prooigroep Prooiresten Keutels 

n % n % 

Muizen 122 34.8 
Ratten 21 6.0 
Konijn/haas 37 21.4 226 64.6 
Ree en schaap 12 6.9 1 0.0 
Overige zoogdieren 2 1.2 2 0.1 
Vogels 109 63.0 163 46.6 
Amfibieën en reptielen 9 2.6 
Vissen 2 1.2 
Insekten 46 13.1 
Regenwormen 3 0.1 

en met huid en haar worden verslon~ 
den. Van grotere prooien blijven de 
onverteerbare delen van poten, schedels 
en vlerken achter. Deze dienen als 
speelgoed voor de jonge vossen of wor~ 
den eenvoudigweg genegeerd. 

Zelfs binnen een prooisoort kon een 
verschil tussen keutelinhoud en prooi
rest voor burcht worden aangetoond, 
namelijk bij het konijn. Leeftijd en 
gewicht van konijnen zijn vrij nauwkeu
rig te bepalen aan de hand van lengte 
van de achternagel of het achtervoet je. 
Uitgaande van vier leeftijdscategorieën 
(nest jong, uitloper, halfwas, volwassen; 
zie Mulder 1988) was de verdeling van 
konijnen bij burchtingangen resp. 0, 2, 4 
en 7 exemplaren, tegen resp. 7, 13, 8 en 
5 exemplaren in keutels. Dit verschil is 
significant. Voor de burchten worden 
dus resten van grotere (oudere) konij
nen gevonden dan in keutels. 

Figuur 1. Frequentie van voorkomen van de belang
rijkste prooigroepen in keutels van vossen van het 
Fochteloërveen in juni 1993 tot en met half juni 1994. 

J JAS 0 N D J F MAM J 

18 

Seizoensvariatie 
Zoogdieren bleken jaarrond de belang
rijkste voedselbron van vossen in het 
Fochteloërveen te zijn. Het percentage 
keutels waarin resten van zoogdieren 
werden aangetroffen, schommelde tus
sen de 73 en 100% per maand. Enige sei
zoensvariatie was daarin niet te ontdek
ken (figuur 1). 

Vrijwel alle zoogdiersoorten van het 
veen en omstreken werden in de keutels 
teruggevonden, nanlelijk egel (2x), nlol 
(7x), spitsmuis spec. (12x), rosse woel
nluis (lx), veldmuis (80x), aardmuis 
(lOx), woelrat (97x), muskusrat (4x), 
dwergmuis (22x), bosmuis (6x), bruine 
rat (lx), konijn en haas (434x), wezel of 
hermelijn (Ix), huiskat (lx), ree (1x) en 
schaap (1x). Voor een burcht werd 
bovendien een vos als vraatrest gevon
den. Verreweg de belangrijkste prooi 
was het konijn, al werden de vondsten 
in keutels veiligheidshalve als 
konijn/haas gerubriceerd. Op naam 
gebrachte exemplaren waren telkens 
konijnen, maar de vondsten van hazen 
voor de ingang van burchten (10 op de 
37 hazen/konijnen) laat zien dat hazen 
niet ontbreken als prooi. De frequentie 
waarmee konijnen in keutels werden 
aangetroffen, kende een lichte dip in de 
winter. Juist in die periode werden veel 
nlllÏzen gevangen, vooral veldmuizen. 
Opmerkelijk was het grote aandeel 
woelratten, die net als mUÎzen - vooral 
in herfst, winter en vooljaar werden 
gepakt. Bij de burchten werden geregeld 
poten en schedels van reeën gevonden: 
3x een bok, Ix een geit en 8x kalveren. 
Vermoedelijk gaat het om doodgevon
den exemplaren. De sterfte onder ree
kalveren was in 1994 hoog vanwege de 
natheid van het terrein en de slechte 
voedselsituatie (vegetatie-ontwikkeling 
vertraagd als gevolg van lage voorjaar
stenlperaturen). 

Vogels 
Vogels werden eveneens gedurende het 
hele jaar gevangen. Het ging vooral om 
eenden (overwegend wilde eend), en 
dan met name in voorjaar en vroege 
zomer. In deze periode doken tevens 
resten van eischalen in keutels op 
(meestal van eenden). Dit zou een aan
wijzing kunnen zijn dat vooral broeden
de wijfjes werden gegrepen. Kleine 
zangvogels hadden overwegend betrek
king op graspiepers en veldleeuweriken, 
althans voor zover op naanl gebracht. 
Beide soorten zijn talrijke broedvogels 
op het veen. Weidevogels werden wei-



nig aangetroffen: 2x kievit en 2x wulp În 
keutels en telkens 1x scholekster, kievit 
en wulp als prooirest voor de burcht. 

Van de overige prooisoorten zijn 
alleen insekten in aantal belangrijk. In 
vergelijking lllet keutelanalyses op het 
Wapserveld in West-Drenthe (R.G. 
Bijlsn1a ongepubl.) was hun frequentie 
van voorkonlen in vossekeutels van het 
Fochteloërveen echter gering. De mees
te insekten werden in nazomer en vroe
ge herfst gegeten (vooral mestkevers). 
Amfibieën en reptielen waren uitge
sproken schaars in de keutels vertegen
woordigd. Het ging daarom vooral om 
levendbarende hagedissen, die boven
dien zeer slecht verteerd werden en 
soms nagenoeg gaaf uit de keutels 
tevoorschijn kwamen. Vis werd uitslui
tend bij burchten aangetroffen. 
Vernl0edelijk gaat het hier on1 uitgelegd 
aas. Vruchten vornlden een belangrijke 
voedselbron in nazomer en herfst; het 
ging daarbij vooral om bessen van kraai
heide, zoete kers, Amerikaanse vogel
kers en lijsterbes. 

Ook in het Fochteloërveen blijken vossen voedsel
generalisten te zijn: ze eten wat voorhanden is. Foto 
Jenny Macdonald 

Discussie 
De vossen van het Fochteloërveen heb
ben zich ontpopt zich als generalisten, 
Vrijwel alle n1in of meer algemene 
prooisoorten werden, mits binnen het 
bereik van vossen, gegrepen. Konijnen 
vormden het hele jaar door een vast 
bestanddeeL Het is aannemelijk dat hun 
belang nog groter is indien rekening 
wordt gehouden met biomassa. 
Opmerkelijk was de frequentie waarmee 
woelratten in keutels werden aangetrof
fen. Deze soort komt op het 
Fochteloërveen nog talrijk voor, wat 
onder andere ook blijkt uit het feit dat 
het bijkans de enige prooi is van over
winterende ruigpootbuizerds en veldui
len (van Manen et al. 1995). Omdat het 
veen de laatste jaren steeds natter is 
geworden, is de stand van diverse een
desoorten eveneens toegenomen. Dit is 
terug te vinden in het menu van vossen. 
Het omgekeerde geldt voor de weidevo-



Reeën worden door vossen gegeten als aas; hun kalf
jes worden echter ook wel levend gepakt Foto 
Herman Feenstra 

'Bosvruchten'-keutel. Foto Herman Feenstra 

gels. De intensieve landbouw rond het 
Fochteloërveen heeft geleid tot een lage 
weidevogelstand en een gering broed
succes (Mulder et al. 1995), en het is 
daarom niet verwonderlijk dat er weinig 
weidevogels in de keutels of als prooi
rest werden aangetroffen. 
De onderhavige studie is slechts een 
momentopnal11e van het voedsel van 
vossen. Variaties op bovenstaand thema 
liggen voor de hand wanneer rekening 
wordt gehouden met jaarlijkse verschil
len in voedselaanbod. Zo was de stand 
van de veldn1uis in 1994 laag, en hun 
frequentie van voorkomen in het voed
sel zal ongetwijfeld stijgen zodra de 
stand weer aantrekt. Omgekeerd heeft 
de hoge waterstand geleid tot een toe-



name van eenden, wat weer is terug te 
vinden in de prooien van vossen. Tot in 
de vroege jaren negentig had de kok
meeuw diverse grote kolonies op het 
veen. Deze zijn inmiddels verdwenen, 
en daarnlee is ook voor de vossen een 
voedselbron opgedroogd. 

Het beeld van wat vossen eten wordt 
sterk bepaald door de wijze van onder
zoek. Het Ineest representatief is een 
combinatie van kwantitatieve keutelana
lyses, volgen van gezenderde vossen en 
verzanlelen van prooiresten bij burch
ten. Het is onverantwoord om alleen de 
laatste methode toe te passen, omdat 
grote prooien en aas sterk oververtegen
woordigd raken. Onze kwalitatieve keu
telanalyses en prooirestenverzameling 
geven aan dat konijnen en muizen het 
hoofdbestanddeel van het voedsel van 
vossen van het Fochteloërveen uitma
ken. Hierin wijken ze niet af van wat in 
het Noordhollands Duinreservaat werd 
gevonden (Mulder 1988). --rl 

Met dank aan Meint BOS111a, Hernlan 
Feel1stra, Willenl Klok, Janco Mulder, 
Tonnie Sterken en Leo Zwarts. 

Karakteristieke prooirest van een vos: achtervoet van 
konijn, Foto Jaap Mulder 
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Sim Broekhuizen & Gerard Müskens 

Er zit een onbegrepen dynamiek in de steenn1arter. Eerst 
verdwijnt de soort geheel uit Noord-, West- en Midden
Nederland, maar kOlnt dan vanaf het eind van de jaren 
'70 ineens weer sterk vanuit het oosten opzetten. Het lijkt 
een nieuw 'type' steenn1arter te zijn, want tegelijkertijd 
verdwijnt het 'oorspronkelijke' type nog uit Noord
Brabant. Waar zit dat nieuwe in? Wat kan de nieuwe 
steenlnarter beter dan de oude? En hoe is dat gekomen? 
Eind jaren zeventig heeft zich nóg een nieuw fenomeen 
bij de steenmarter voorgedaan. Niet in Nederland, maar 
in het noordoosten van Zwitserland. Daar werd in 1978 
bij Winterthur voor het eerst geconstateerd dat een 
steenmarter schade veroorzaakte aan een personenauto 
door het kapot bijten van een kunststof leiding (Muggier 
1979). De 'auto-marter' had zijn intrede gedaan. 

Geparkeerde auto's vormen beschutte en warme 
schuilplaatsen voor steenmarters. Foto DÎck Klees De schade die steennlarters onder de 

lllotorkap van auto's veroorzaken heeft 
twee vornlen. Ten eerste bijt-schade. 
Deze schade kan optreden bij bougie w 

en andere elektriciteitskabels en slangen 
van koelwater-, luchtinlaat- en verwar
mingssystenlen, het ruitenwisserreser
voir en zelfs het renlsysteem. Verder 
kunnen naast afdichtmanchetten van de 
aandrijfassen en de stuurinrichting ook 
geluidsisolerende voorzieningen WO[w 

den kapotgebeten. De schade wordt ver
groot als de steenmarters niet alleen in 
het materiaal bijten, maar er tegelijker
tijd ook aan gaan trekken. Van de 
geluidsisolatiedeken onder de motorkap 
kunnen dan hele stukken worden losge
trokken. 

De tweede vorm van schade wordt 
veroorzaakt doordat steenmarters, net 
als katten, hun klauwen in het materiaal 
slaan, mogelijk om hun nagels te scher
pen. Dit heeft vooral betekenis voor de 
wat zachtere materialen. Marternagels 
zijn nog scherper dan die van katten, 
zodat ze slangen echt kunnen perfore
ren. 

Verbreiding 
Nadat het eerste geval van nlarterschade 



in 1978 in het noordoosten van 
Zwitserland was vastgesteld, nam het 
aantal schadegevallen snel toe. ln 1986 
ging het in Zwitserland alom bijna 
tweeduizend meldingen (Blaser, 1987). 
Het gebied waaruit de klachten kwamen 
breidde zich ook snel uit. In 1980 werd 
het fenomeen gen1eld uit München, in 
1981 uit Salzburg) in 1983 uit Stuttgart, 
in 1984 uit Frankfurt (Gohl, 1986) en in 
1988 uit Budapest (K. Kugelschafter, 
pers. med.). 

Gelukkig leidt niet elk bezoek van 
een steenmarter aan de motorruiIn1e 
van een auto t01 schade. Bij een onder
zoek in 1988 van auto's in Stuttgart, 
München en Ravensburg bleek bijna 
een derde deel door een of meer steen
marters bezocht te zijn (Kugelschafter, 
1989). 

Opn1erkelijk is dat de verbreiding van 
het fenon1een marterschade niet gelijk
n1atig verliepl maar dat er ook ver vóór 
het front uit nieuwe kernen ontstonden, 
zoals in Berlijn. In een aantal steden in 
het westen van Duitsland, zoals 

Het veroorzaken van schade aan auto's door steen
marters is een nieuw verschijnsel, dat 'oprukt', Foto 
Dick Klees 

Münster, Keulen en Aken, bleek in 1988 
het bezoek door steenmarters aan auto's 
veel lager te liggen. Schadegevallen 
kwamen daar toen n1aar zeer inciden
teel voor (Kugelschafter, 1989). 

Nederland 
Ook in Nederland kruipen steenn1arters 
wel eens in de motorruin1te van een 
auto. Bij het onderzoek naar het gedrag 
van steenn1arters in Nijmegen kon 
Jeroen Helmer (pers. med.) in 1990 zulk 
inklimmen van nabij observeren. Toch 
hoorden we in de jaren van veldonder
zoek in Nijmegen nÎn1111er klachten over 
steenmarterschade aan auto's. Wel 
zagen we in 1985 dat een steemnarter 
stukjes uit een rubberkoord van een 
trekkercabine had gebeten. 

Het eerste ons bekende geval van een 
door een steenmarter kapotgebeten 
autokabel vond in december 1993 plaats 
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in Vaals (Stichting Bestrijding Dieren
overlast Limburg, pers. nled.). In 1994 
ontvingen we bericht van autoschade 
door een steennlarter uit Heerlen en in 
oktober 1995 uit Maastricht, waar een 
leiding van het remsysteem kapotgebe
ten was. Het lijkt er dus op dat, na de 
incidentele lue1ding uit Aken in 1988, 
zich in Zuid-Limburg een nieuwe kern 
van autoschade door steennlarters 
vormt. Mogelijk spreidt die zich ook uit 
tot de Belgische provincies Linlburg en 
Luik. 

Wat beweegt de marters? 
Over wat steennlarters beweegt om de 
tanden in autoleidingen te zetten, zijn al 
veel veronderstellingen opgeworpen. 
De drie belangrijkste zijn de speel-hypo
these, de wafll1te-hypothese en de geur
hypothese (Kugelschafter, 1989). 

De speel-hypothese gaat ervan uH dat 
jonge steenlnarters, in de periode dat ze 
onafuankelijk worden van de moeder, in 
het kader van hun verkenning van de 
leefoIngevîng zelfstandig motorruimten 
van auto's gaan verkennen en de daar 
aanwezige leidingen op hun eigenschap
pen gaan testen. Dit zou vooral kabels 
en slangen gelden die flexibel zijn en bij 
het testen ook bewegen. Deze hypothe
se is inmiddels weer verworpen, Olndat 
de nleeste schadeveroorzakende bijterij 
optreedt in de maanden nlaart, april en 
mei, terwijl de jongen het nest in het 
algeineen pas in de tweede helft van 
juni verlaten. Men denkt nu eerder in 
de richting van de mannetjes, die in 
deze tijd van nest jongen extra bijterig 
zouden zijn (Kugelschafter et aL, 1993). 

De warnlte-hypothese wil dat steen
marters, net als katten, aangetrokken 
worden door de warmte van de motor 
van pas-geparkeerde auto's. Ligplaatsen 
van steenmarters worden soms gevon
den op het motorblok of op het luchtfil
ter. Indien een auto met geur van een 
marter in het territorium van een ande
re lnarter wordt geparkeerd, zou deze 
geur de agressie van de territoriumhou
der kunnen opwekken. Zo had in 
Duitsland een autobezitter herhaaldelijk 
last van bijtschade door steenmarters. 
De schade trad steeds op dezelfde dag 
van de week op. Bij nader onderzoek 
bleek de auto de nacht vóór het optre
den van schade steeds op een andere 
plaats geparkeerd te zijn geweest dan 
nonnaaL Zo verried de 'huis'~steenmar
ter door zijn bijterij onder de Inotorkap 
het gehein1e liefdesleven van de autobe
zitter... 
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De geur~hypothese houdt in dat de 
steenmarters zouden worden aangetrok
ken door geuren die vrijkomen uit 
bepaalde kunststoffen die door het 
den zijn verhit. Daarvoor pleit dat bijt
sporen niet worden aangetroffen op 
PVC-nlateriaal dat géén geur verspreidt, 
en dat bijtschade vooral dicht bij de 
nlotor optreedt. 

Geen van deze hypothesen verklaart 
echter waarom het fenomeen aut0l11ar
ter niet veel eerder is opgetreden en 
waarom het niet in het gehele versprei
dingsgebied van de steenmarter gelijktij
dig ontstond. Mogelijk ontstond de 
voorkeur voor motorruimtes op ver
schillende momenten op verschillende 
plaatsen, nlaar werd het gedrag door de 
jongen overgenonlen. Dit zou verklaren 
hoe het fenomeen van autoschade door 
steenlnarters zich vanuit verschillende 
kernen verspreidt. Als dat zo is, is het 
wel opmerkelijk dat die verspreiding zo 
snel is gegaan. In Noord-Nederland, 
waar geen remming door grote rivieren 
optreedt, bedraagt de westwaartse uit
breiding van het steenmarterareaal 
gemiddeld vijf à zes kilometer per jaar 
(van Erp, 1988). 

Hoe schade te voorkomen? 
Er zijn, nlede in het Licht van de boven
genoenlde hypothesen, verschillende 
manieren onderzocht onl te voorkolllen 
dat steennlarters zich ophouden in de 
nlotorruÎlnte van auto's. Zo heeft men 
geëxperinlenteerd nlet stanklniddelen, 
lnet lichtflitsen en met geluidsbronnen. 
Stankmiddelen hebben ook nadelen 
voor de inzittenden van de auto. Het 
effect van lichtflitsen bleek maar kort
stondig. Wat de geluidsbronnen betreft 
bleek een ultrasoon-bron met frequen
ties van 17-19,5 kHz en een geluidsdruk 
van 90-110 dB op een afstand van 30 cm 
het Ineest effectief. Een bouwtekening 
voor zo'n bron stond onlangs in het 
blad Elektuur (Anonymus, 1995). De 
Ineest effectieve bescherming schijnt 
echter toch geboden te worden door de 
n10ntage van een rooster onder de 
motorruimte, waarop spanning wordt 
gezet als de auto wordt geparkeerd. De 
werking is dan vergelijkbaar nIet die van 
schrikdraad. In Duitsland zijn zulke 
roosters al voor verschillende automer
ken in de handel. 

Een praktisch huis-, tuin- en keuken
middel noenlt Kugelschafter (1993) nog. 
Onder de motorruinlte kan nlen 's 
avonds een stuk gaas neerleggen van 
ongeveer 1 m2• Omdat de steenmarter 

~ 
~ 
~ 
~ 

I 
I 
~ 
I 
I 
I 
I 
I 



zeer voorzichtig is ten aanZÎen van dil1~ 
gen die hij niet kent, zal hij het gaas 
geruime tijd mijden. Wellicht moet men 
het gaas af en toe vervangen door iets 
anders. Onze infornlant uit Maastricht 
zei goede ervaring te hebben lnet het 's 
avonds neerleggen van een doek onder 
de auto, die besprenkeld was met 
ammoniak. Wellicht is de ammoniak 
niet echt nodig en gaat het ook hier 
vooral ook om het vreenlde van het 
object. 

Het lijkt er op dat we, net als na de toe~ 
nan1e van de vos, ons gedrag zullen 
moeten aanpassen aan de veranderende 
gewoonten van een zoogdier. Dat zal 
creativiteit vragen, willen we er althans 
niet vanuit gaan dat er alleen plaats 
onder de zon hoort te zijn voor 'aaibare 
en onschadelijke' dieren. --rl 
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Themadag Bevers 
in Nederland 

In 1988 werden, na een lange 
afwezigheid in Nederland, de 
eerste bevers uitgezet in het 
Nationaal Park De Biesbosch. 
In de daaropvolgende jaren zijn 
hier nog meer bevers losgela
ten en zijn ook bevers uitgezet 
in de Gelderse Poort en in het 
Natuurpark Lelystad. Daar
naast is een enkele keer een 
bever waargenomen in Lim
burg, waarschijnlijk een inlmi
grant van een herintroductie
project in Duitsland. 

Op zaterdag 2 nlaart a.s. 
organiseren Staatsbosbeheer en 
de VZZ een themadag over de 
groeiende populatie bevers in 
Nederland. De plaats van de 
bijeenkmnst is Zalencentrum 
De Kargadoor, Oudegracht 36, 
Utrecht. 

Iedereen is van harte wel
konl, maar u wordt wel ver
zocht eerst contact op te 
nemen nlet het VZZ-secretari
aat (tel: 030-2544642), om een 
plaats te bespreken en een 
keuze uit de lunches te maken. 
De toegang voor VZZ-Ieden is 
gratis, niet-leden betalen f. 10,
. Opgave voor deelname en 
eventuele lunch kan tot 20 
februari a.s .. 

PROGRAMMA 

10:00-10:25 ontvangst met kof
fie/thee 
10:25-10:30 Opening door dag
voorzitter; Bart No/et 
10:30-11:00 De bever in de 
Biesbosch; Vi/mar Dijkstra 
11 :00-11 :30 De bever in relatie 
tot het beheer van de 
Biesbosch; Dick VeenhuÎzen 
11 :30-12 :00 De bever in en om 
het Natuurpark Lelystad; Hans 
Rosenberg 
12:00-13:30 lunch 
13 :30-13 :50 De bever in de 
Ooijpolders, stand van zaken 
en toekomstperspectief; Hany 
Woesthuis 
13:50-14:10 Invloed van waters
tandswisselingen op de bever; 
Gerard Müskens 
14: 10-14:30 Terreingebruik van 

bevers in de Ooijpolders; 
Barbara Gravendeel 
14:30-14:50 Voedselkeuze van 
bevers in de Ooijpolders; 
Mari}n van der Kaai} 
14:50-15:10 De bever in de 
Rijnstrangen, stand van zaken; 
Freek NiewoldlWalter van 
Wingerden 
15: 10-15 :30 thee/koffie 
15.30-16.00 Het onderzoek aan 
bevers met behulp van zen
ders; Sim Broekhuizen 
16:00-16.30 Discussie over de 
bever in Nederland, nu en in 
de toekOlTIst, onder leiding van 
Bart No/et 
16:30 Afsluiting 
De onderstaande lunches zijn 
te verkrijgen (alleen op bestel
ling vooraf, meegebrachte 
lunch kan in de zaal worden 
genuttigd): 
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lunch 1: pistolet ham, pistolet 
kaas) krentebol en melk of kar
nen1elk f.8,50 
lunch 2: pistolet ham en pisto
let brie of oude kaas, fruit en 
Inelk of karnemelk f.9,75 
lunch 3: lunch 2, lnaar 111et 
Italiaanse torn aten- of Franse 
mosterdsoep vooraf f.12,50 

Binnenkort ook in Nederland? 
Foto Mulder 
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Vleermuizen in 
huis 

Tegelijk nlet het verschijnen 
van het boek 'Vleerm uÎzen in 
het landschap' van Kees 
Kapteyn (zie boekrecensies), 
bracht de Provincie Noord
Holland een nl00Îe brochure 
uit over vleermuizen in huis. In 
zeven pagina's tekst en figuren 
worden alle aspecten behan
deld die van belang zijn voor 
mensen die vleenlluizen in 
hun huis vinden. Wat moet je 
dan doen en, vooral, laten? De 
brochure bevat een paar fantas
tische foto's en (iets te?) veel 
tekst (van Kees), onder kopjes 
als: Wat zijn vleermuizen, Een 
jaar uit het vleern1uisleven, 
Vleermuizen als medebewo
ners, Veroorzaken kolonies 
overlast?, etcetera. Ik denk dat 
deze mooi verzorgde dikke fol
der goed overkomt bij de doel
groep, de 'onwetende' die lnet 
zulke enge beesten wordt 
geconfronteerd. Het is eigenlijk 
vreen1d dat zo'n folder nog niet 
bestond; en waarOlll zijn er niet 
nleer instanties (andere provin
cies) bij betrokken? 

KORTAF 

De brochure is verkrijgbaar 
bij de Provincie Noord
Holland, Dienst Ruimte en 
Groen, tel. 023-5143573. 

Jaap NJulder 

Jonge otters in 
Aqualutra 

Op 4 oktober 1995 zijn in het 
Otterpark Aqualutra (Leeuw
arden) drie jonge Europese 
otters Lutra lutra geboren: twee 
vrouwtjes en één Inannetje. Op 
26 oktober kregen ze al de eer
ste zwenlles van hun 1110eder. 

Met deze geboorte is een 
begin gelnaakt lnet het fokken 
van otters die, mogelijk, over 
een paar jaar kunnen worden 
uitgezet in Nederland, mits het 
zoetwatermilieu tegen die tijd 
ottervriendelijk is. Het is niet 
gemakkelijk om een otterman
netje en een ottervrouwtje zo 
ver te krijgen dat ze voor nage
slacht zorgen. Otters zijn soli
tair levende dieren en dulden 
nleestal geen soortgenoten in 
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Otter met pasgeboren jongen. 
Foto J.C.Renaud 

hun buurt. Door af en toe de 
hokken van verschillende otter
I1lannetjes met het hok van een 
ottervrouwtje te verbinden, 
zodat het vrouwtje kon kiezen 
welke man haar het beste 
beviel, is het de dierverzorgers 
van Aqualutra gelukt de otters 
aan het paren te krijgen. 

De jonge otters zijn voor het 
publiek niet te zien. Men pro
beert de dieren zo min n10ge
lijk met nlensen in aanraking te 
laten komen, zodat ze, als ze 
straks in het wild worden uitge-

onafhankelijk van nlensen 
kunnen overleven. 

Vleermuis
onderzoek 
Symposium 

Het '7th European Bat 
Research Sylnposium' zal 
plaats vinden van 12 tot 16 
augustus 1996 in het vergader
centrum Koningshof bij 
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Veldhoven (Noord-Brabant). 
Het symposiunl zal bestaan uit 
lezingen, posterpresentaties, 
workshops en discussieavon~ 
den. De voertaal is Engels. 
Aansluitend aan het symposi
um zal in het Groot
Hertogdom Luxemburg de '3rd 
European Bat Detector 
Workshop' plaats vinden. 

Het vergadercentru111 biedt 
veel faciliteiten, waaronder ver
bIijfsakkon10datie. De deelne
mers aan het symposiUlll kun
nen kiezen uit drie nlinimaal 
vijfdaagse arrangementen, 
bestaande uit respektievelijk 
dagverblijf inclusief koffie, thee 
en lunch, dagverblijf înklusief 
koffie, thee, lunch en diner, en 
volledig verblijf, waarin naast 
het vorenstaande ook over
nachting en ontbijt zijn inbe
grepen. De kosten van inschrij
ving en verblijf zullen op een 
later tijdstip aan de inschrijvers 
bekend gen1aakt worden. 

Voor nleer informatie kan 
nlen terecht bij: Peter Lina, 7th 
EBRS, pla IKC-NBLF; Postbus 
30, 6700 AA Wageningen, tel: 
0317-474800, fax: 0317-427561 
(NL). 

Presentatie 
hamsterrapport 

In de zomer van 1994 is door 
de Zoogdierenwerkgroep van 
het Natuurhistorisch 
Genootschap en het Bureau 
Natuurbalans een inventarisa
tie gehouden naar het voorko-
lllen van halllsters in 
Nederlands Limburg. 
Binnenkort wordt in Maastricht 
het verslag over de inventarisa
tie gepresenteerd. Voor nadere 
infornlatie kan men contact 
opneluen met Leo Backbie" 
Van Galenstraat 64, 6163 XW 
Geleen, telefoon 046-4747938 
(NL). 

We wisten al dat het niet 
goed gaat nlet de haluster, 
maar de resultaten van deze 
inventarisatie zijn dernlate ver
ontrustend dat we binnenkort 
misschien nog een uitgestorven 

KORTAF 

zoogdier aan de Nederlandse 
Rode Lijst kunnen toevoegen. 
Snelle actie is geboden. Naast 
het verslag van de inventarisa
tie wordt ook een bescher
mingsplan gepresenteerd met 
voorstellen voor maatregelen 
die genomen moeten worden 
Olll het tij te keren. Behalve 
een beeld van de huidige ver
spreiding van de hamster bevat 
het rapport ook infornlatie over 
de leefwijze van de Limburgse 
hamster. Hieronder bevinden 
zich enkele nieuwe inzichten 
die van belang zijn bij het 
nemen van beheersmaatrege
len. De bal ligt nu bij de 
Nederlandse overheid. Zal zij 
middelen beschikbaar stellen 
om de hamster voor de 
Nederlandse fauna de behou
den? 

Natuurtelefoon 
De Stichting Landschapsbeheer 
Nederland heeft 13 december 
1995 een 06-nulllmer geopend 
waar men terecht kan met vra
gen op het gebied van natuur 
en landschap: de Natuur
telefoon. De vragen waarop de 
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telefoon antwoord kan geven 
zijn even divers als de groepen 
vragenstellers. Bijvoorbeeld: 
hoe kan ik mijn tuin aantrekke~ 
lijk maken voor vlinders, of 
hoe kan ik, als boer, mijn sloot
kanten ecologisch beheren, of 
waar kan ik subsidie krijgen 
voor het knotten van wilgen? 
Ook nlet algemene vragen over 
zoogdieren kunt u terecht bij 
de Natuurtelefoon. De 
Vereniging voor ZoogdÎer~ 
kunde en Zoogdierbe
schenning (VZZ) en de 
Vleernluiswerkgroep 
Nederland (VLEN Isvo) voor
zien de Natuurtelefoon van 
informatie over de inheemse 
zoogdieren. Het llUlllmer van 
de Na tllurtel(.ffoon is 06-
32024030. De telefoon is te 
bereiken van maandag tot en 
met donderdag van 9.00 tot 
13.00 uur. De kosten zijn 0,75 
per minuut. 

Als u specifieke vragen heeft 
over in het wild levende zoog
dieren, of als u bijzondere 
soorten heeft gezien of als u 
vleernluizen in huis heeft, dan 
kunt u het beste direct met de 
VZZ en de VLEN Isvo bellen. 
Ons telefoonummer is 030-
2544642 (NL). 

~a~~~ 
VAN MAANDA6 TjM DoNDERDAG VNJ 9 ,C()- 1300 UUR/15 cr PER MlN, 
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Vleermuizen in het 
landschap 
Eind november werd een 
prachtig boek gepresenteerd op 
een bijeenkomst in de provin
cie Noord-Holland. In feite is 
het de atlas van de noordhol
landse vleermuizen, het resul
taat van het inventarisatiewerk 

dat sinds 1986 verricht werd. 
Maar het is veel meer, wat uit 
titel en ondertitel duidelijk 
blijkt: 'Vleermuizen in het 
landschap. Over hun ecologie, 
gedrag en verspreiding.' Kees 
Kapteyn is de auteur. Het boek 
staat stampvol infoflllatie, en 
tevens stampvol fantastische 
foto's. Het zal nog een hele 
toer zijn voor de nog te ver
schijnen 'Atlas van 
Nederlandse vleermuizen' om 
succesvol met dit boek te con
curreren. 

De informatie is over zes 
hoofdstukken verdeeld. Ach
tereenvolgens konlen de ecolo
gie en gedrag, de besprekingen 
van vijftien verschillende soor
ten die in de provincie werden 
aangetroffen, de vleermuizen 
in het noordhollandse land
schap, de aantalsontwikkelin
gen, de bescherming en het 
behoud en tenslotte het vleer
nluisonderzoek aan de orde. In 
111eer dan veertig kaders, ver-

spreid in de tekst, worden aller
lei aspekten apart belicht en 
aardige anekdotes verteld. Er is 
heel veel literatuur in het boek 

verwerkt, de lijst van referen
ties bedraagt bijna 600 nunl
mers. Als het boek hebt 
doorgewerkt, weet je dan ook 
alles van vleermuizen. Of ten
nlinste, alles wat Kees ervan 
weet. 

Veel inzicht geven de diverse 
in vogelvlucht getekende land
schappen (stukjes van de pro
vincie Noord-Holland), nlet 
daarin de vliegroutes van de 
vleernluizen. Zo zien we hoe 
de rosse vleermuizen van de 's 
Gravelandse landgoederen 
vooral uitvliegen naar de nloe
rassen in de Vechtstreek, van 
Loosdrecht tot het Naarder
nleer, en hoe de laatvliegers 
vanuit de kerk in Groot
schermer de Eilandspolder 
invliegen. De uitvoering en 
opmaak van het boek zijn heel 
11100i. Vooral de foto's stelen 
de show. Zonder af te doen aan 
het werk van anderen, zijn het 
met name de foto's van Z0111er 
Bruijn die de aandacht trekken: 

29 

vleermuizen die prooien van 
het wateroppervlak 'afbarken' 
of spinnen van hun draad 
afplukken, maar ook 'gewoon' 
vliegende vleermuizen. 

N aast al deze lof voor dit 
boek in de serie 'Ecologische 
atlassen' van de uitgeverij 
Schuyt & Co, is toch ook wel 
wat kritiek op zijn plaats. Zelfs 
bij oppervlakkig doornemen 
valt het oog op fouten. Zo staat 
de stip op de kaart, waarin de 
enige waarneming van de 
noordse vleermuis is weergege
ven (kaart 2.19), niet op 60 km 
ten noordwesten van Den 
Helder, waar de soort volgens 
de tekst Îs waargenonlen, maar 
op ongeveer tien kilometer ten 
zuidwesten van die stad. 
Figuur 1.15 is mooi uitgevoerd, 
nlaar althans voor nlij totaal 
onbegrijpelijk; waarschijnlijk 
zijn de teksten uit de figuur, die 
gaat over de uitvliegtijdstippen 
van de verschillende soorten, 
weggevallen. Ontsierend is de 
foto van een 'zogenaaIlld 
levende' veldspitsmuis in een 
kader over echolokatie bij 
andere zoogdieren. Het Ineest 
storend vÎnd ik echter het slor
dige taalgebruik; dit riekt naar 
haastwerk, wat het ergste zou 
kunnen doen vermoeden over 
de nauwkeurigheid van de 
geboden infornlatie. Was het 
niet de moeite en het geld 
waard geweest om de tekst in 
zo'n mooi uitgegeven boek 
door een goede redakteur te 
laten bewerken? Laten deze 
kritische opmerkingen U er 
echter niet van weerhouden het 
boek aan te schaffen! Ook voor 
niet-NoordhoHanders is het 
een aanrader. 

Jaap Mulder 

Kees Kapteyn, 1995. Vleer
n1uizen in het landschap, Schut 
& Co, Haarlenl. 224 pp. ISBN 
90-6097-392-5. Prijs f 59,50 (p1111 
BF 1200). 
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Beren in de 
Pyreneeën 

De toekomst van de bruine 
beren in de Franse Pyreneeën 
staat door de verbreding van de 
Route Nationale 134 in de val
lei van de Aspe nog steeds 
brandend in de actualiteit. De 
toekomst van de bruine beren 
is er sindsdien niet door verbe
terd. Integendeel. Van de 
zeventig dieren die men in 1950 
telde, zijn er nu nog anlper 
zeven over. Zonder gepaste 
maatregelen zijn ze ten laatste 
over een kleine twintig jaar 
geheel verdwenen. Een half 
jaar lang heeft de Anlsterdamse 
aankOlnend antropologe Philo 
van Gastel zich verdiept in de 
probLelnatiek rond de beren. 
De lezer nlaakt kennis met 
jagers, herders, bosbouwers en 
burgers in het berengebied als
ook met lieden die lnet het lot 
van de beren zijn begaan en 
alles in het werk stellen Oln het 
tij te keren. De auteur zet de 
vaak tegenstrijdige argumenten 
van voor- en tegenstanders 
scherp tegenover elkaar en 
zoekt tegelijk naar compromis
sen. Zij toont hiernlee aan dat 
natuurbescherming beslist 
geen sinecure is. Men stelt zich 
tijdens het lezen vaak de vraag 
in hoeverre de stellingen op 
waarheid berusten en of niet al 
te vaak enloties de zakelijke 
standpunten overschaduwen. 
Het kan de auteur in ieder 
geval niet verweten worden dat 
er vaak extreme standpunten 
worden ingenonlen. Het illus
treert daarentegen wel de nlen
taliteit van bepaalde bevol
kingsgroepen tegenover dieren 
en andere natuurwaarden, 
waarbij de algehele context van 
het natuurbehoud en de nood
zaak om soorten te behouden 
uit het oog wordt verloren. Ook 
al zijn de harde standpunten 
inmiddels afgezwakt, toch 
geraakt de beschernling van de 
bruine beer telkens weer in de 
oppositie en krijgen andere 
belangen ruim voorrang op de 
noodzaak om de Zuideuropese 
beer een toekomst veilig te 

BOEKBESPREKING 

stellen. De houding t.O.v. de 
bruine beer verschilt tegen
woordig per regio en per socia
le groep. Voor de ene betekent 
de beschernling een beperking 
van de economische en sociale 
ontwikkelingsmogelijkheden 
en een aantasting van het 
gevoel van autonomie; door de 
andere wordt de bescherming 
van de beer aangegrepen als 
een mogelijkheid Oln de benar
de lokale economie te herstel
len. De beer kan alvast rekenen 
op een verhoogde sympathie 
van mensen buiten de regio, 
nlaar of dit volstaat om de beer 
afdoende te beschermen, zal de 
toekomst uitwijzen. 

Dirk Criel 

Philo van Gastel, 1994. 
Beresporen. Over mensen en 
beren in de Pyreneeën. Het 
Spinhuis/Amsterdam. ISBN 
90-5589-008-1. 142 pagina's. 
Prijs f 29,50 - 550 Bfr. In België 
te bestellen bij Kritak/Leuven. 

Expeditie handleiding 
kleine zoogdieren 

Het Expedition Advisory 
Centre in Londen, onderdeel 
van de Royal Geographical 
Society, geeft voorlichting voor 
internationale expedities. Het 
centrum wordt gefinancierd 
door SHELL. Onlangs ver
scheen een expeditie handlei-

ding lnet veldtechnieken voor 
kleine zoogdieren, uitgezon
derd vleermuizen. 

De handleiding beschrijft 
praktische methoden, die in 
korte tijd en zonder geavan
ceerde hulplniddelen, resultaat 
kunnen geven: vanglnethoden, 
behandeling van dieren, dissec
tie, telenletrie, sporen, habitat
evaluatie, gegevensverwerking 
en hulplniddelen. 

De auteurs hebben de inter
nationale kennis op dit gebied 
tot een overzichtelijk en bruik
baar geheel samengevat. De 
algenlene beschrijving gaat ver
gezeld van waarschuwingen en 
adviezen, bijvoorbeeld om 
dwergnluizen in rietvelden te 
vangen. Interessant is ook de 
levend-val die op lokatie 
gemaakt kan worden van een 
plastic limonade-fles. Handig 
zijn de adressen van leveran
ciers van lnaterialen. 

Piet van der Reest 

Barnctt, A. & J. Dutton, 1995. 
Expedition field techniques: 
small manlmals (excluding 
bats). Expedition Advisory 
Centre, London. England. De 
veldgids telt 126 bladzijden in 
ringband 21x15 cm, kost f 8,50 
(f 22 of BF 440), en is te bestel
len bij Expedition Advisory 
Centre, Royal Geographical 
Society, 1 Kensingtol1 Gore, 
London SW7 2AR, tel. 0171-
581-2057, fax 0171-584-4447 
(UK). 
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Jacht en het 'nee, 
tenzij-principe' 

De Jacht is reeds decennia een 
heikel onderwerp binnen de 
Nederlandse natuurbescher
mingsorganisaties. Hoewel 
natuurbeschermers de plezier
jacht zoveel mogelijk willen 
uitbannen, ziet de jagerslobby 
telkens kans het jagen wettelijk 
geregeld te krijgen. Blijkbaar 
laten de ambtenaren van het 
n1inisteöe van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij nog 
altijd hun oren nleer die kant 
uit hangen. 

Ook in het wetsvoorstel 
"Flora- en Faunawet' is een 
ruinle plaats voor de jacht inge
ruimd. Dierenbescherming was 
dit een doorn in het oog en zij 
heeft het Centrum voor 
Milieurecht van de Universiteit 
van Anlsterdaln opdracht gege
ven te onderzoeken of het 
nl0geLîjk was het belang van 
het dier aLs uitgangspunt voor 
bescherming te nelnen in 
plaats van het jachtbelang. 
Allereerst is vastgesteld dat het 
'nee, tenzij-principe' niet op 
bezwaren van internationaal 
recht stuit. Vervolgens is beke
ken hoe dit principe in de wet 
verankerd kan worden. Dit uit 
zich onder meer in het opstel
len van een alternatieve rege
ling, die pasklaar in de Flora
en Faunawet opgenomen kan 
worden. Een belangrijk knel
punt vonnde de schaderege
ling. Jagers zijn immers verant
woordelijk voor de schade in 
hun jachtveld. Voorgesteld 
wordt een andere schaderege
ling op te zetten, waarbij de 
verantwoordelijkheid bij de 
overheid komt te liggen. 

Het initiatief van 
Dierenbescherming doet meer 
recht aan het belang van de 
natuurbescherming dan het 
wetsvoorstel 'Flora- en 
Faun awe t' een voorstel dat 
niet veel meer is dan een optel
som van de drie oude wetten 
Vogelwet, Jachtwet en 
Natuurbeschermingswet. 
Dierenbescherming verdient 
alle lof dat ze via studies en 

BOEKBESPREKING 

concrete teksten een verbeter
de beschenning proberen te 
waarborgen, immers waarom 
heeft een vos geen recht op 
bescherming en een wezel wel. 
Merkwaardig blijft overigens 
dat de grote natuurbescher
mingsorganisaiies zich in deze 
discussie afzijdig houden en 
Dierenbeschernling de kastan
jes uit het vuur laten halen. 

ReÎl1ier Akkermans 

Teesing, N., 1995. De juridische 
vorn1geving van een 'nee, ten
zij-principe' voor de jacht in het 
wetsvoorstel Flora- en 
Faunawet. Studie verricht door 
het Centrum voor Milieurecht 
van de Universiteit van 
Amsterdam in opdracht van de 
Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Dieren. Prijs 
f 20,- (BF 360). Dierenbescher
ming, Postbus 85980, 2508 CR 
Den Haag. 

Ponies in the wild 

In de reeks British Natural 
History Series zijn reeds ver
schillende eenvoudig begrijpe
lijke zoogdiern10nografieën 
verschenen. Een nieuw deel is 
'Ponies in the wild' van Elaine 
Gill. In Nederland is het sinds 
een tiental jaren vrij normaal 
om oude huisdierrassen als 
begrazers in het natuurbeheer 
in te zetten. Hoewel onbewust 
doet deze situatie zich in 
Engeland reeds eeuwen voor. 
Ponles (en runderen) worden 
daar reeds honderden jaren in 
halfnatuurlijke omstandighe
den op de 'woeste gronden' 
gehouden: bekend zijn New 
FOl"est, Exnloor en Dartmoor. 
De dieren beïnvloeden het 
landschap en op hun beurt heb
ben de ponÎes zich aan hun 
leefomstandigheden aangepast. 
In 'Ponies in the wild' wordt 
uitgebreid ingegaan op allerlei 
natuurlijke processen die zich 
in dergelijk in het wild levende 
pony-kudden afspelen en die 
men ook in Nederland zou 
kunnen tegenkomen, zoals 
sociaal gedrag, voedselstrategie 
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en onderzoekende biologen. In 
tegenstelling tot wat men zou 
verwachten, staan de halfwîlde
ponyrassen er in Engeland niet 
goed voor. Inperking van hun 
leefgebied en kruising met 
andere rassen hebben sommige 
van deze in het wild levende 
kudden op het randje van ver
dwijnen gebracht. Mede met 
het oog op de 'hobbi van de 
N ederIandse natuurbeheerders 
is 'Ponies in the wild' een 
goede informatiebron over de 
leefgewoonten van hun gras-
n1aaiers. 

ReiJ1Îer Akkermons 

Gill, E, 1984. Ponies in the 
WHd. Whittet Books Ltd, 18 
Anley Road, London W14 OBY. 
Prijs .f 7,95 (+ .f 1,50 verzend
kosten) (f 25 of BF 450). ISBN 
1-873580-11-8. 

Voedsel van vossen 

Het nieuwste VZZ-rapport is 
een verslag van het werk van 
Floor van der Vliet, het zoveel
ste van deze noeste veldwerker. 
In 1993 onderzocht hij het 
voedsel van de vos in de 
Amsterdamse 
Waterleidingduinen, aan de 
hand van keutels. Het rapport 
bevat de resultaten daarvan, 
maar ook allerlei andere gege
vens. Zo zijn vooral de langdu
rige vogelinventarisaties 
belangwekkend. Want je kunt 
wel willen weten wat de vossen 
eten (en je ontdekt dan telkens 
weer dat het voedsel vooral uit 



ZOOGDIER 1995 6 (4) 

VotldSQI van vO$ss,n in de duirnm: 
vanaf/IJ In rulmtll en tijd 

konijnen en kleÎne zoogdieren 
bestaat), nlaar dan weet je nog 
niet wat hun invloed is op 
andere, 'geliefde\ soorten. Het 
aantal broedende eenden (6 
soorten) blijkt te zijn terugge
vallen tot ruim een kwart van 
het aantal van vóór de konlst 
van de vos; toch zijn er in het 
voorjaar nog 600 eenden aan
wezig. Bij de achteruitgang spe
len ook andere faktoren dan de 
vos een rol, zoals ontwikkelin
gen in de watervegetaties. 
Zulke vegetatie-ontwikkelingen 
maken het ook onwaarschijn
lijk dat de nu vrijwel verdwe
nen weidevogels terug zouden 
konlen als de vos zou verdwij
nen. Opvallend is de fazant, die 
nauwelijks achteruitgegaan is; 
per 100 ha komen nog steeds 10 
tot 12 fazanteterritoria voor. De 
meeuwen zijn, zoals overal in 
de vastelandduinen nu de vos 
er leeft, geheel verdwenen. Ten 
opzichte van een vergelijkbaar 
onderzoek, in hetzelfde terrein 
uitgevoerd in 1983, is er nauwe
lijks iets veranderd in het voed
sel van de vos. Weinig nieuws 
dus, maar wel een goede en 
brede behandeling van het 
onderwerp. 

Jaap Mulder 

Floor van der V1iet & G. 
Baeyens, 1995. Voedsel van 
vossen in de duinen: variatie in 
ruÎnlte en tijd. 62 pp + 29 pp 
bijlagen. ISBN 90-73162-29-7. 
Uitgave van Gemeentewater
leidingen An1sterdam en VZZ. 
VZZ-lnededeling 29. Prijs f 15,
of BF 300 (inclusief verzend-

BOEKBESPREKING 

kosten). Verkrijgbaar bij de 
VZZ, Emmalaan 41, 3581 HP 
Utrecht, tel. 030-2544642 (NL). 

B .. aakbalonderzoek 
in Friesland 

In oktober 1995 verscheen het 
rapport over het braakballen
onderzoek, dat de VZZ in 
samenwerking met het Fries 
Natuurmuseuln eind 1994 en 
begin 1995 in Friesland heeft 
gehouden. Doel van het braak
ballenonderzoek was het in 
kaart brengen van de versprei
ding van kleine zoogdieren in 
Friesland, met extra aandacht 
voor de noordse woelmuis, de 
waterspitsnluis en de dwerg~ 
muis. De extra aandacht voor 
deze soorten was vooral 
bedoeld als ondersteuning voor 
het VZZ-vallenonderzoek naar 
deze soorten dat in 1994 heeft 
plaats gevonden (Martens, 
1995). 

In korte tijd werden 321 par
tijen braakballen onderzocht. 
Voor een groot deel kwanlen 
de gegevens uit archieven van 
enkele enthousiaste particulie
ren. Een ander (kleiner) deel 
werd tijdens de onderzoekspe
riode verkregen uit toegestuur
de partijen braakballen. In 
korte tijd werden op deze 
manier van 65.555 prooidieren 
gegevens verzameld. In het 
rapport wordt op de versprei
ding van zeven kleine zoog
diersoorten (dwergspitsmuis, 
waterspitsmuis, huîsspitsmuis) 
rosse woehnuis, aardlTIuis, 
noordse woelmuis en dwerg
muis) nader ingegaan, on1dat 
van deze soorten de versprei
ding in Friesland nog onvol
doende bekend was. 

Per soort worden (lneestal) 
vier kaartjes gepresenteerd, 
met daarop de braakbalvond
sten, de n1ate van voorkonlen 
in een braakballenpartij, de 
overige waarnen1ingen en een 
totaaloverzicht van de huidige 
verspreiding. Helaas worden de 
vier kaartjes niet op een pagina 
bij elkaar afgedrukt, Inaar ach
ter elkaar, waardoor de ver-
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schillende soortsteksten en 
kaartjes hinderlijk door elkaar 
heen gaan lopen. Op de ver
spreiding van de noordse woel
muis wordt het Ineest uitge
breid ingegaan, vanwege de 
vele vraagtekens die de soort 
opriep en oproept met betrek
king tot zijn verspreiding in 
Friesland. Met nan1e de ver
spreiding van de soort in de 
Oude Venen wordt uitgebreid 
besproken, andere braakbal
vondsten blijven (daardoor?) 
onderbelicht. Vooral de braak
balvondsten bij Molkwerul11 
(IJsselmeerkust) en Giekerkl 
Rijperkerk (Groote Wielen) 
zijn het noemen meer dan 
waard! 

In het rapport wordt een 
goed beeld geschetst van de 
huidige verspreiding van kleine 
zoogdieren in Friesland (met 
uitzondering van het westelijke 
kleigebied en de streek rond 
Heerenveen) en aangetoond 
dat lnet een beperkt braakbal
lenonderzoek enorm veel 
infornlatie in betrekkelijk korte 
tijd verzameld kan worden. 

Mal/rice La Haye 

Mulder, J .L. & P.B.A.M. Dirks, 
1995. Verspreiding van kleine 
zoogdieren in Friesland aan de 
hand van braakbal onderzoek. 
Mededeling 26 van de VZZ, 50 
pagîna~s, ISBN 90-73162-26-2. 
Prijs f 15,- of BF 300 (inclusief 
verzendkosten). Verkrijgbaar 
bij de VZZ, Emn1alaan 41, 3581 
HP Utrecht, telefoon 030-
2544642 (NL). 



ZOOGDIER 1995 6 

Muizen en eikels 

Voor het verkrijgen van de 
graad van bio-ingenieur in het 
land- en bosbeheer heeft R. 
Verlinde een scriptie geschre
ven, die gaat over de invloed 
van muizen op het bosecosys
teem. Door vraat aan wortels, 
schors, zaailingen en boomza
den wordt de veljonging van 
zowel natuurlijk als aangeplant 
bos vaak gerenld. Als zoge
naamde zaadpredatoren een 
voorkeur hebben voor zaden 
van bepaalde boonlsoorten~ 
kan ook de samenstelling van 
het bos beïnvloed worden. 
Waar de meeste literatuur over 
de invloed van muizen op bos
sen gaat over de schade door 
vraat aan jonge bomen, behan
delt dit proefschrift een ander 
aspect, namelijk de stinlulering 
van de verjonging door ver
spreiding van boomzaden. Aan 
de hand van een literatuurstu
die en ook eigen onderzoek 
wordt het effect van vraat aan 
en verslepen van eikels van de 
Anlerikaanse eik door de bos
muis en de rosse woelnluis op 
de bosvmjonging uitgewerkt. 

Eikels hebben een hoge 
energetische waarde en zijn 
voor veel dieren een belangrij
ke voedselbrol1. Opmerkelijk is 
dat de door muizen gepredeer
de eikels vaak alleen aan de 
stompe zijde zijn aangevreten, 
waar het gehalte aan tannine 
(een bitterstof) het laagst is. 
Daardoor blijft het en1bryo, 
aan de puntige kant van de 
eikel, veelal behouden. Uit 
kiemproeven bleek dat een 
lichte vraat aan de eikel de kie
ming niet in de weg staat, 111aar 
dat de kiemplantjes dan niet 
goed uitgroeien: het embryo 
kan zich niet voldoende uit de 
schil duwen en heeft soms een 
tekort aan voedingsstoffen voor 
verdere uitgroei. 

Hoe minder voedsel de mui
zen hebben, hoe groter de 
afstand is waarover ze de eikels 
weghalen. De gemiddelde 
transportafstand varieerde van 
0,9 meter bij een rosse woel
muis met veel voedsel in de 
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buurt tot 14,7 meter bij een 
bosnluis lTIet relatief weinig 
voedsel. 

De conclusie van de auteur is 
dat muizen belangrijke ver
spreiders van eikels zijn. Door 
de verplaatsing kan het zaad 
onder het scherm van een 
andere boonlsoort komen, wat 
gunstig zou zijn voor de ver
jonging. Een overtuigend 
bewijs van een positieve rol van 
nluizen bij de bosverjonging 
wordt mijns inziens echter niet 
geleverd; de kiemplanten heb
ben imnlers weinig overle
vingskansen. De scriptie geeft 
wel een goede aanzet voor ver
der onderzoek naar de rol van 
muizen bij de bosverjonging. 

Ed Hazebroek 

Verlinde, R., 1995. Zaad
predatie en -verspreiding van 
eikels door nluizen. Scriptie 
voorgedragen tot het behalen 
van de graad van bio-ingenieur 
in het land- en bosbeheer. 
Universiteit Gent, Faculteit 
Landbouwkundige en Toege
paste Biologische Weten
schappen. Academiejaar 1994-
1995. 96pp. 

European Mammals 

Evolutie en gedrag zijn welis
waar belangrijke onderdelen 
van de biologiestudie, maar ze 
staan vaak ver weg van de ama
teurbîoloog. Mocht een ama
teurbioloog toch interesse heb
ben in deze aspecten dan is hij 
overgeleverd aan theoretische 
leerboeken, waarin op zijn best 
de principes aan de hand van 
exotische voorbeelden worden 
verduidelijkt. Toch zijn evolutie 
en gedrag belangrijke elelTIen
ten voor het begrijpen van 
natuurlijke leefgemeenschap
pen. In European Man1n1als 
belicht David Macdonald 
belangrijke evolutionaire en 
ethologische principes aan de 
hand van Westeuropese zoog
dieren. Zaken als natuurlijke 
selectie, afstamnling, voort
planting, sociaal gedrag, overle
vingsstrategiën (enzovoorts) 
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worden beschreven en ver
klaard voor vele ÎnheelTISe 
zoogdieren. Het kunnen begrij
pen van het hoe en waarom 
van biologische processen in 
inheemse zoogdierpopulaties is 
van groot belang voor een op 
goede wijze on1gaan met onze 
inheelTISe zoogdieren. 
Uitgebreid gaat David 
Macdonald dan ook in op de 
relatie n1ens-zoogdier1 n1aar 
dan bezien vanuit een biolo
gisch perspectief. 

Wetenschappelijk geschoolde 
biologen komen in dit boek 
vele bekende zaken tegen. Het 
zet bekende theorieën in een 
alledaagse context. De am a
teurbiologen geeft dit boek de 
mogelijkheid hun waarnenlin
gen binnen het kader van de 
hedendaagse biologische 
wetenschap te plaatsen. Het 
integreren van de wetenschap 
in de waarnemÎngen van de 
eigen zoogdieren maakt dit 
boek mijns inziens tot een 
belangrijk werk. Ik denk dat het 
voor de zoogdierstudie en 
zoogdierbescherming een 
goede zaak zou zijn als 
European Mammals voor het 
Nederlandse taalgebied 
bewerkt wordt. 

Reillier AkkermGns 

Macdonald, D., 1995. European 
Mammais, evoJution and beha-
viour. Harper CoBins 
Publishers, 77-85 Fulham 
Palace Road, London W6 8BJ. 
Prijs f 14.99 (± f 40 ofBF 800). 
ISBN 0 00 219944 O. 
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Plant vangt vleermuis 
Toen ik op 22 oktober 1995 op 
het parkachtige terrein van het 
Watertransportbedrijf Rijn
Kennemerland in Nieuwegein 
vogels aan het vangen was) trof 
ik tot mijn verbazing een 
dwergvleern1uis aan die volko-
111en verstrikt was geraakt in 
een klis Lappa minor. Ik heb 
het dier er gelukkig heelhuids 
uit kunnen halen~ afgezien van 
een klein gaatje in de vlieg
huid. De vleermuis gedroeg 
zich aanvankelijk erg apathisch~ 
nlaar werd geleidelijk aktîever. 
Ongeveer een half uur nadat ik 
hem tegen een boomstam had 
geplaatst vloog hij weg in noor~ 
delijke richting. Volgens lnij 
was het een gewone dwerg
vleermuis Pipistre//us pipistrel
lus, 111 et een onderarmlengte 
van 31 mm; de beharing was 
donker. 

Het is opvallend dat een 
exenlplaar van deze soort, die 
de reputatie heeft vrij hoog te 
vliegen, ter plaatse kennelijk 
slechts op ongeveer 1 mboven 
de grond vloog, en dit obstakel 
niet heeft opgemerkt. 
Misschien heeft de vleermuis 
een op de klis rustend insekt 
ontdekt en geprobeerd dat te 
bemachtigen. Het is ook moge
lijk dat het dier tijdens een 
vlucht onder de boom- en 
struik-begroeiingen langs het 
pad per ongeluk de klis heeft 
geraakt. Het geval doet denken 
aan de dwergvleermuis die 
vastgeprikt op een cactus, in 
een woning, werd aangetrof
fen: zie Zoogdier 5(4). Toch zal 
het niet vaak gebeuren dat een 
plant een vleernluis vangt. .. 
Sjoerd Braaksma, Handelskade 
16, 3434 BA Vreeswük 

Wasbeer in de 
Netevallei 

Sinds 1990 gebeurden verschil
lende waarnemingen en sporen 
van de wasbeer Procyol1 lotor in 
de vallei van de Grote Nete. 
Dijkwachter Staf Van Opstal 
zag verscheidene malen een 
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individu in de onlgeving van de laatste waarneming van wasbe
Hellebrug en visvijver ter hoog- ren in Noord-Brabant dateert 
te van Berlaar-Bevel (Kruis- van 1987 (bijtwonden aan uiers 
kenberg). Op 22 april 1995 werd van koeien) en 1983 (zichtwaar
enkele kilOlneters oostwaarts te neming), beide te Reusel. Koen 
Itegem in dezelfde vallei een De Sn1et vond evenwel op 5 
spoor in nl0dder gevonden en mei 1995 nog een spoor van 
gefotografeerd door Koen De een wasbeer in het natuurreser
Smet van de Afdeling Natuur vaat de Ronde Put (Mol
van AMINAL De vallei Postel), enkele kilometers van 
bestaat daar uit een open land- Reusel. In de provincie 
schap met veel sloten en wil- Antwerpen werd de soort tot 
genbosjes. Begin novell1ber nog toe niet waargenonlen. 
1995 werd 100 m verder een Waar de nieuw ontdekte popu
soort latrine gevonden, even- latie haar oorsprong vindt is 
wel zonder uitwerpselen. Tij- niet duidelijk. Mogelijk zijn de 
dens het voorjaar van 1995 zag dieren ergens in de regio ont
Dirk Bolsnes een wasbeer, snapt. Uit Amerikaanse gege
opgejaagd door zijn hond, vens blijkt dat jonge dîeren tot 
opnieuw enkele kilometers 43 km van hun eerdere vînd
oostwaarts te Hulshout (Steen- plaats werden teruggevonden. 
hansbeemd) aan de Grote De Netevallei ligt echter bedui
Nete. dend verder verwijderd van de 

In totaal werden over een waarnell1ingsplaatsen in 
gebied van 12 km in de Grote Nederland. 
Netevallei zowel visuele als Koen De Smet & Johan 
spoorwaarnelningen van de Vandewalle, AMINAL Afdeling 
Wasbeer gedaan. Het gebied NatllL/I~ tel. 03/224.62.54 (E) 
biedt een goed biotoop be-
staande uit extensieve hooilan~ 
den, afgewisseld met veel ruig
ten en wilgenbosjes. Op de 
rand van de vallei situeren zich 
bossen. Waarschijnlijk bevindt 
zich hier een al relatief goed 
ontwikkelde populatie. 

Wasberen zijn afkonlstig van 
Noord M Anlerika. In Europa is 
de soort jn de dertiger jaren 
uitgezet en vervolgens ingebur
gerd in Rusland en Duitsland. 
Het verspreidingsgebied be~ 
slaat thans bijna geheel Duits
land en de aangrenzende gebie
den van Tjechië, Slowakije, 
Oostenrijk, Zwitserland, de 
Franse Elzas. In Oostelijk 
Nederland komt de soort even
eens hier en daar voor. In Zuid
Limburg worden geregeld 
dieren of sporen daarvan waar
genomen, zodat Zuid-LiInburg 
één van de verspreidingscentra 
in Nederland lijkt te zijn. De 

Nogmaals 
dassenburcht 
heropend 

Bij de waarneming 'Dassen
burcht na dertig jaar heropend', 
in Zoogdier 1994 5 ( 4), is wel 
een kanttekening te plaatsen. 
Lambert Schoenmaekers stelt 
in het stulçje, dat de dichtstbij
zijnde burcht naar het oosten 
toe zich in de Voerstreek 
bevindt. Maar dat is beslist niet 
het geval! Naar het oosten toe 
bevinden zich dassenburchten 
in het Maastrichtse, zoals op de 
St.Pietersberg en in het Can
nerbos, zowel op het N eder
landse als op het Belgische 
deel. Ook naar het zuidoosten 
toe liggen er burchten, in de 
buurt van Eben-Emael, Visé
Haccourt, Glans etc. Dassen 
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trekken zich gelukkig niets van 
landsgrenzen aan) en ze hoe
ven echt de Maas en het 
Albertkanaal niet over om in 
Klein-Spouwen te konlen. 
Jean H. Crellwels, Cuylenorg 65 
E, 6228 BE Maastricht 

Grijze zeehond in de 
Grote Nete 

Eind augustus 1995 werd een 
grijze zeehond Halic!1Oerus gly
pus opgemerkt in de Grote 
Nete ter hoogte van het 
gehucht Zanullel te Geel. De 
Grote Nete 1110ndt ter hoogte 
van Lier uit in de Nete, die op 
haar beurt via de Rupel in de 
Schelde terechtkomt. Zammel 
ligt zo'n 140 kilometer stroom
opwaarts van de monding van 
de Schelde. Het dier heeft blijk
baar deze enornle afstand pro
bleemloos afgelegd. Tot in Lier 
nloest het dier stroomopwaarts 
in een getijderivier zwenlnlen. 
Deze afstand is ongeveer 115 
kilometer. 

Het is geen geheim dat onze 
rivieren sterk vervuild zijn. 
Vooral de Schelde en Rupe! 
hebben een slechte reputatie. 
Er is ook druk scheepvaartver-

WAARNEMINGEN 

Voor Polleke was het leven helaas 
maar van korte duur. Foto Kies 

keer op deze rivieren tot aan de 
grens met Lier. Vanaf hier 
wordt de rivier enkel door klei
ne pleziervaartuigen bevaren. 
Grote binnenschepen nemen 
hier het N etekanaal. In Lier 
kon het dier alleen verder 
stroomopwaarts via een duiker 
onder dat Netekanaal door. De 
overige 25 kilometer is de 
Grote Nete geen getijderivier 
meer. 

Op zondag 27 augustus pro
beerden de brandweer van 
Geel, sanlen nlet lokale na
tuurbeschermers, het dier te 
vangen. Dit lukte niet omdat 
de netten te klein waren of de 
ll1aaswijdte te groot. Het dier 
slaagde er telkens in te ont
snappen. De volgende dagen 
werd het dier verder stroomaf
waarts in de Grote N ete ver
schillende nlalen opgemerkt, 
zoals in de gemeenten Berlaar, 
Herenthout en Heist-op-den
Berg. Pas op donderdag 31 
augustus kon de zeehond na 
verschillende pogin
gen toch gevangen worden 
door medewerkers van het 
Natuurhlllpcentrllm în Opgla-
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beek en de brandweer van 
Heist-op-den-Berg. Op het nip
pertje ontsnapte het dier toch 
nog, 111aar na een uurtje had 
men het weer te pakken. 

Het werd vervolgens in een 
stevige transportkist per vlieg
tuig (Antwerpen-Eelde) over
gebracht naar de zeehonden
crèche in Pielerburen 
(Nederland). Daar aangeko
men bleek het dier in goede 
gezondheid te verkeren. Het 
was een wijfje van ruim 200 
Ze de toepasselijke naanl 
Nete. De volgende week, op 
donderdag 7 september, bleek 
ze plotseling een jong gewor
pen te hebben. Het jong, een 
mannetje, kreeg de naam 
Polleke. Het woog 12 kilogranl 
en was duidelijk te vroeg gebo
ren. De longen waren nog niet 
volledig ontplooid. De nl0eder 
moest niets van haar jong 
weten. Omdat zij in goede 
gezondheid verkeerde werd ze 
op maandag 11 septen1ber 
reeds vrijgelaten. Het jong is 
helaas na een week gestorven. 
Het had niet genoeg weerstand 
opgebouwd, doordat het te 
vroeg geboren was en niet door 
de n10eder gezoogd werd. 
Johan Va nde wa lIe, Antl,veI1JSe
steenweg 250, 2950 Kapellen 
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VERENIGINGS 

AI2~melle Ledenvergadering VZZ 
In april zal de Algemene 
Led~nvergaderîng van de 
VZZ plaatsvinden. Dit ge
beurt, net als in 1995, in café 
Zeezicht, Nobelstraat 2 in 
Utrecht. 

In het ochtendprogramma 
komen de huishoudelijke za
ken aan de orde. Het be
langrijkste onderwerp is de 
nieuwe lidlllaatschapstruc
tuur. 

Daarnaast komen de funeN 
ties van voorzitter en secreta
ris vacant. Zowel het voor
zitterschap als voor de 
secretaris worden nog kandi
daten gezocht Kandidaten 
kunnen zich aanmeld~n bij 
Manfred Weisz, te1. 020-
6201465 (NL). 

Het middagprogramma wordt 
dit jaar gewijd aan U71'1i"\1'A'f'!'tAl_ 

Iingen van zoogdieren. 
WinJertelIingen vormen een 
onderdeel van het 
Zopgdiermonitoring, maar et 
zijn t~llÎngell die al 
bet bestaan van dit 
zijn gestart. 
beeld hiervan 
gyn v~n yle~ennurzen1'1.t·rh"'~"'lC' 
hun winterslaap 
burgse groeven 
qpjeetep, elders Nederland. 
Tijdens deze th.e111a1niddag 
zullen dÄverse sprekers vertel
len hoe het tellen van zoog
dieren in de winter ill zijn 
werk gaat en welke resultaten, 
een boswandeling of een be
zoek aan een bunker oplevert. 

Publicatiefonds lutra 
Lutra, een uitgave van de VZZ, 
is het enige wetenschappelijke 
tijdschrift over in het wild 
levende zoogdieren in de 
Benelux. Lutra is bijna net zo 
oud als de VZZ (meer dan 40 
jaar dus) en vormt sinds het 
begin van haar bestaan het 
enige n1edîul11 waar niet alleen 
wetenschappers, maar ook 
leken over hun zoogdierkundig 
onderzoek kunnen publiceren. 
De artikelen in Lutra gaan die
per in op de materie dan die in 
het populair-wetenschappelijke 
Zoogdier. Voor de 
Nederlandstalige zoogdierwe
tenschapper vormt Lutra een 
belangrijke infonuatiebron die 
niet gemist kan worden. Lutra 
verschijnt tween1aal per jaar. 

Als u geen lid bent van de 
VZZ, maar slechts geabon
neerd op Zoogdier, kent u 

Lutra misschien niet. U zou in 
dat geval VZZ-lid kunnen wor
den of een apart abonnenlent 
op Lutra kun.nen 11en1en. U 
kunt de uitgave van Lutra, en 
daarn1ee de verspreiding van 
wetenschap pelijk onderbouwde 
kennis over zoogdieren, ook 
steunen door geld over te 
nlaken naar rekeningnummer 
3090408 van de Postbank, ten 
name van de Stichting 
Publicatiefonds LUIra, Almelo. 
Voor een abonnement op 
Lutra, of een VZZ-lidn1aat
schap, kunt u zich opgeven bij 
het Secretariaat van de VZZ, 
Emlualaan 41, 3581 HP 
Utrecht, telefoon 030-2544642. 
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AI decennia lang worden de 
vleermuizen in de Limburgse 
mergelgroeven geteld; hier een 
plaatje uit 1983. Op de ALV lezin
gen over allerlei soorten winter
tellingen. Foto Jaap Mulder 

Nieuwe telefoon
nummers 

Op 10 oktober 1995 zijn alle 
telefoonnummers in Neder
land gewijzigd, dus ook dat van 
de VZZ. Het nieuwe nun1nler 
is: 030-2544642. Vanaf heden is 
dit ook het telefoonnunln1er 
van de Vleermuiswerkgroep 
Nederland/svo. Achter dit tele
foOnnUlU111er schuilen 
vrijwilligers die antwoord kun
nen geven op a] uw vragen over 
vleermuizen en andere zoog
dieren. De VZZ is ook per fax 
bereikbaar. Het faxnunlmer is 
030-2518467. 

live traps 

Via de Veldwerkgroep van de 
VZZ zijn nltIÎzenvallen van het 
~pe Longworth ~ huur. De 
verhuurprijs bedraagt 10 cent 
per val per nacht. Voor VZZ
leden zijn de vallen echter gra
tis te leen. Voor meer informa
tie: Floor van der Vliet, 
Spaarndalumerstraat 660, 1013 
Tl An1sterdam, 020-6828216 
(NL). 
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Sporenweekend Veldwerkgroep 
Van 19 tot en n1et 21 april 1996 
organiseert de Veldwerkgroep 
van de VZZ een lang weekend 
met als thema diersporen. 
Vraatresten, uitwerpselen, ha
ren, pootafdrukken, holen, etc. 
geven aanwijzingen over de 
aanwezigheid van zoogdieren 
in een gebied. Soms is het ook 
n10gelijk om aan de hand van 
deze sporen vast te stellen on1 
welke soorten het gaat. Op het 
kmnp zal, na een inleidende 
dialezing door Annemarie van 
Diepenbeek, tijdens excursies 
de detennÎnatie van sporen in 
praktijk gebracht worden. 
Tegelijkertijd wordt zo een 
'inventarisatie op basis van spo
ren' uitgevoerd. 

Het kamp zal plaatsvinden 
op Oostvoorne, dat gezien haar 
zoogdierrijkdom en 1110oie, 
afwisselende landschap, voor 
succes garant staat. Gekam
peerd wordt in een bunker 
n1iddenin het duingebied. De 
kosten zijn nog niet bekend, 
maar zullen waarschijnlijk f 25 
tot f 30 per persoon bedragen. 
Ook niet-leden zijn van harte 
welkOl11; het n1axin1un1 aantal 
deelnen1ers is echter 20 perso
nen. 

Voor meer informatie kan 
contact worden opgenomen 

Hier Îs een das onder het prikkel- met Palll van Oostveen, tel: 050-
draad doorgelopen. Foto Dennis 3131530 (NL). 
Wansink 

Werkgroep Voorlichting 
Sinds begin 1995 is een nieuwe 
landelijke werkgroep binnen de 
VZZ aktief: de Werkgroep 
Voorlichting. De aanleiding 
voor het oprichten van deze 
werkgroep was de steeds groter 
wordende vraag naar infonna
tie over zoogdieren (bijvoor
beeld op het secretariaat). De 
doelstellingen van de werk
groep zijn het aanbrengen van 
structuur in de voorlichtingsak
tiviteiten van de VZZ, het ver
vaardigen van allerhande voor
lichtingslnateriaal en last but 
not least het in de picture bren~ 
gen van de zoogdieren zelf: 
zoogdierpromotie dus. Lid van 
de werkgroep zijn Inon1enteel 
Nico Driessen (secretaris, pla 
Natuur en Milieu Overijssel, 
Stationsweg 3, 8011 CZ Zwolle), 
Dick Klees, Sandra Konijn, 
lrma Kron1menhoek, Mathy 
Lips, Albert Oldenhof, Jan 
Sorber, HerwÎn Walravens, Just 
WaIter, Frans Kapteijns en 
ondergetekende (voorzitter). 

Op de eerste vergaderingen 
is vooral gebrainstorn1d en zijn 
veel plannen genlaakt. Om niet 
in dÎt stadiunl te blijven steken 
zijn we n10menteel bezÎg al 
deze plannen onder te brengen 
in een overkoepelend voorlich
tingsplan ll1et als werktitel 

'Promotiecan1pagne Zoogdie
ren in Nederland en België'; 
zijn er overigens nog Vla
mingen geïnteresseeerd on1 
mee te doen? De diverse 
onderdelen van het plan zullen 
projectgewijs aangepakt moe
ten worden. We proberen aan 
te haken bij het eveneens in 
het conceptstadiun1 verkerende 
'Zoogdieroverlevingsplan' dat 
probeert een concreet vervolg 
op de Rode Lijst te verwezenlij
ken. 

Een subgroepje is al enige 
tijd p.ezig met het samenstellen 
van een reeks eenvoudige 
'soortfolder.s~ (dubbelzijdig A4) 
en ander tentool1stellingsmate
ria,aL We hopen bij het uitko
men van dit nUlnmer vijf soort
folders . gereed te hebben, te 
weten vleermuizen (algemeen), 
noordse woelmuis, konijn~ das 
en vos. Volgend jaar hopen we 
vijftien andere folders te kun
nen produceren. Er wordt 
gewerkt aan de totstandkoming 
van een reeks ansichtkaarten 
van bedreigde zoogdiersoorten. 
Daarnaast is ons plan te gaan 
werken aan enkele sjiekere bro
chures en aan dunne boekjes 
over een aantal soorten, verge
lijkbaar met de reeds versche
nen boekjes over vossen en 

kleine marters. We zijn bezig 
met het opzetten van een data
base lnet voorlichtingsmateri
aal over zoogdieren dat reeds 
beschikbaar is, bij 011S of bij 
andere organisaties. Volop akti
viteit dus binnen deze verse 
werkgroep! Namens de 
Werkgroep Voorlichting, Rogier 
Lange. 

Waarnemingen 
dode egels. 

Gedurende het afgelopen sei
zoen is een relatief groot aantal 
waarnenlingsformulieren ver
stuurd voor het noteren van 
doodgereden egels. Er zijn al 
aardig wat fornlulieren binnen
gekomen, maar ik hoop op een 
nog grotere respons. Wil ieder
een die dat nog niet gedaan 
heeft daarOln zo spoedig moge
lijk zijn of haar gegevens instu
ren? Alvast bedankt! VZZ, 
Moreel Huüsel~ Emmalaan 41, 
3581 HP Utrecht. 
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Deskundigen gezocht 
rIet secretariaat van de VZZ 
wordt regelmatig benaderd n1et 
allerlei vragen op het gebied 
van zoogdieren en zoogdierbe
scherming. Op zich is dat een 
verheugend verschijnsel. Tot 
op heden wordt er voor de ken
nis over zoogdieren teruggeval
len op een klein aantal VZZ
leden. Maar de VZZ beschikt 
over een veel groter potentieel 
aan deskundigen; wellicht bent 
u er daar één van. Deze des
kundigheid willen we graag 
nl0biliseren. 

Ook u kunt bijdragen aan de dieren en hun bescherming. 
aandacht die er momenteel is Wanneer het bij het secretarÎ
in de samenleving voor zoog- aat bekend is waarvoor zij u 

kunnen benaderen, dan kan de 
VZZ adequater reageren op 
vragen vanuit de samenleving. 
De Werkgroep Voorlichting van 
de VZZ verzoekt iedereen die 
specifieke kennis heeft over 
bepaalde zoogdiersoorten of 
onderwerpen, maar ook speci
fieke vaardigheden (bijv. erva
ring met het adviseren van ter
reinbeheerders en 
gemeentebestuurders, of het 
nlaken van tentoonstellingen, 
tekeningen, foto's e.d.) dit door 
te geven aan het Secretariaat 
van de VZZ, t.a.v. Werkgroep 
Voorlichting, Emmalaan 41, 
3581 HP Utrecht. 

Zomerkamp Noorwegen Giften, 
erfstellingen en 

legaten 
Het zOluerkaIllp van de 
Veldwerkgroep zal 111 1996 in 
Noorwegen gehouden worden. 
Daarbij wordt samengewerkt 
met de Noorse Zoologische 
Vereniging. De leidraad van 
helka111pvonnt het onlangs 
opgestarte Noprse zoogdîer
atlas-projekt. Tijdens het kamp, 
dat plaatsvindt van 27 juli tot 3 
augustus, worden twee gebie
den onderzocht. Het eerste 
g~bied~ Trysil, ligt teg~11 éle 
Zweedse grans en bestaat uit 
een sterk glooiend naaldbos
senlandschap, onderbroken 
doorhoogveen,riviertjes en 
lneer agrariSChe dalen. Dit is de 
enige plek Noorwegen waar 
de taigaspitSllluis voorkomt: 
voor zover bekend! Ook is dit 
gebied het kenlgebied van de 
Noorse bruine beer. Het twee
de gebied ligt te Dovre, op de 
rand van de boomgrens. Hier 
wordt het landschap bepaald 
door het ruige hooggebergte 

met veel kruipwilgen en korst· 
mOSSen. Sinds het begin van 
deze eeuw leeft er een musku
sossenpopulatie in bet wild. 
Lenl1uing en herkemuis zijn 
twee andere kenmerkende soor
ten. 

Op het programma staan 
muizen- en vleermuisonder
zoele en grote zoogdier-ekskur
sles. Ook Nore.n nemen deeL 
Als het je leuk lijkt Qln mee te 
gaan dan kun je je opgeven bij 
de Veldwerkgroep, door de 
kampprtis (j250J-) over te maken 
op postgiro 2050298 t.n, v. 
Veldwerkgroep VZZ te 
Grootebroek, o11der vermelding 
'Zomerkamp Noorwegen'. \Vie 
het eerst komt, het eerst maalt. 
De Veldwerkgroep betaalt de 
overtocht indien er gezalnenlijk 
wordt gereisd. Meer Înformatie: 
Joost Verbeek. 0228-513605 
(NL). Tot ziens in het land van 
elanden en sneeuwhazen! 

Jeroen van der Kooi} 

De VZZ is een instelling die 
zich inzet voor het algemeen 
belang. Dit heeft positieve 
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. Over 
hogere bedragen wordt 11% 
belasting geheven. Giften kun
nen worden overgenlaakt op 
rekening 203737 van de 
Postbank (Nederland) of op 
rekening 000-1486269-35 van de 
Postchecks (België). 

Het is ook mogelijk om de 
VZZ te steunen door middel 
van nalatenschappen en lega
ten. Voor nadere înforn1atie 
hierover kunt u terecht bU uw 
notaris. 

Onderzoeksverslagen mN 
Er is in de loop der jaren veel 
onderzoek gedaan naar zoog
dieren. Al die onderzoeken 
vastgelegd in verslagen. Vooral 
het Instituut voor Bos- en 
Natuuronderzoek (lBN~ voor-

van 1957 tot en met 1984. Een 
heen RIN) is erg actief geweest lijst met alle titels en de prijzen 
op dit terrein. De VZZ is sinds is verkrijgbaar via het Secre
kort in het bezit van de versla- tariaat van de VZZ) Emmalaan 
gen van het IBN. Het in 41, 358l HP Utrecht, 030-
totaal om dertig titels, lopend 2544642 (NL). 
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Bevers in Nederland 
In 1988 werden de eerste 
bevers in de Biesbosch uitge
zet. In de daaropvolgende jaren 
zijn hier nog nleer bevers los
gelaten en zijn ook bevers uit
gezet in de Gelderse Poort en 
in het Natuurpark Lelystad. 
Daarnaast is een enkele keer 
een bever waargenomen in 
Linlburg, waarschijnlijk een 

Het aantal plaatsen in Nederland, 
waar je beversporen kunt vinden, 
neemt gestaag toe. Foto Jaap 
Mulder 

imn1Îgrant van een herintro
ductieproject in Duitsland. 

Op zaterdag 2 n1aart organi-

seren de VZZ en SBB een 
thenladag over de groeiende 
populatie bevers in Nederland. 
De plaats van de bijeenkonlst 
is De Kargadoor, Oudegracht 
36, Utrecht. Aanvang 10.00. 
Voor l11eer informatie kunt u 
terecht bij het Secretariaat van 
de VZZ, telefoon 030-2544642 
(NL). (Zie ook pagina 26). 

Eekhoorns en boommarters 
De Werkgroep Boomnlarter 
Nederland (WBN-VZZ) orga
niseert op 30 maart 1996 haar 
voorjaarsvergadering. Zoals 
gebruikelijk bestaat de vergade
ring uit twee delen: 's morgens 
het huishoudelijke deel en 's 
ll1iddags het thematische deel. 
Het middagprogranllna staat 
deze keer in het teken van het 
veldwerk. Een moeilijkheid bij 
het veldwerk is dat de boonl
marter zich niet zo gelllakkelijk 
laat zien. De aanwezigheid van 
boommarters in een gebied 
n10et dan ook vaak vastgesteld 
worden aan de hand van spo
ren. Krabsporen, die menig
geen weleens op bomen (met 

nan1e beuken) heeft gezien, zijn niet de enige soorten die 
worden hiervoor onder andere krabsporen op bOlllen achterla
gebruikt. Maar boommarters ten. Ook steenmarters, eek-

hoorns en katten klinlmen in 
b0111en en laten krabsporen 
achter. Hoe zijn de sporen van 
deze soorten uit elkaar te hou
den? Op zaterdag 30 111 aart 
wordt daarover gediscussieerd. 

De vergadering vindt plaats 
op het Instituut voor Bos- en 
Natuuronderzoek, 
Kemperbergerweg 67, Arnhem. 
De vergadering begint on1 9.30 
uur en eindigt 0111 16.00 uur. 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnenlen n1et Diek 
K/ees, tel/fax: 0316-264335 
(NL). 
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Het VZZ
Promotieteam 

Elk jaar, nlet nanle in het voor~ 
en najaar, reist het VZZ~ 

PromotÎeteanl door Nederland 
om de Nederlandse burger te 
informeren over het voorko
men van wilde zoogdieren in 
Nederland. Er worden heel wat 
kilometers verreden, wat 
natuurlijk niet zo goed is voor 
het milieu, waar diezelfde 
zoogdieren van afhankelijk 
zijn. Het Promotieteam is daar~ 
onl op zoek naar mensen die in 
hun règio reclame willen 
maken voor zoogdieren en de 
VZZ, door af en toe een stand 
te bemannen. Behoor jij tot die 
ll1ensen neem dan contact op 
met A/bert O/denhof Sm ede
straat 45, 2011 RE Haarlem, 
telefoon 023-5424812 (NL). 
Deze oproep geldt uiteraard 
ook voor Vlamingen, want 10t 
nu toe is het Promotieteanl in 
België nog niet actief geweest, 
omdat de afstand te groot was. 

Lutra 
Het tweede nunlmer van Lutra, 
jaargang 38, is net uit. Het 
bevat weer een keur aan inte· 
ressante artikelen. Zo is er een 
studie over de dassen bij 
Keent, een buitendijks gebied 
langs de Maas in Brabant. De 
populatie werd jarenlang ge
volgd, een unieke serie waarne
mingen. In een ander artikel 
wordt de spijsvertering van de 
ree uitgebreid beschreven. 
Verder bevat dit numluer van 
Lutra veel nieuws over walvis
sen. Onder andere wordt dui
delijk dat lang ook 
beloega's (witte walvissen) in 
de Noordzee rondzwomlnen. 
N aast enkele andere stukken 
over (recente) walvisachtigen, 
is ook de steeds terugkerende 
'strandingslijst' , nu over 1990-
1992, afgedrukt. 

VERENIGINGSNIEUWS 

Zomerkamp 
Veldwerkgroep 

In december jongstleden is de 
reünie geweest van de deelne
mers aan het zomerkanlp van 
1995. Het enthousiasme was 
groot, want het kamp was zeer 
succesvol: zie Zoogdier 6(1). 
Voor de zomer van 1996 staat 
ook weel: een kanlp op het pro
gramma. 
Meer infornlatie over dit kamp 
vindt u op pagina 38. 

De hazelmuis; een van de vele 
leuke waarnemingen tijdens het 
zomerkamp in Polen van afgelo
pen zomer. Foto RogÎer Lange 

HET AFFICHE 
IBEDREIGDE ZOOGDIEREN 
IN VLAANDEREN EN 
NEDERLAND' 
is te bestellen bij 
de VZZ á f 6,-

LUTRA 
IH:!;I, I; :'''q XI ",\I:\!!./( ~ 
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De VZZ-winkel 
Het assortiment publicaties dat 
aanwezig Îs in de VZZ-winkel 
neenlt gestaag toe. Afgelopen 
jaar is er een hele serie VZZ
publicaties uitgekOlllen, waar
onder 'Muizen en beheer in de 
duinen' van Floor van der 
Vliet, 'De noordse woe]muÎs, 
de waterspitsnluis en de dwerg
muis in Friesland' van Vincent 
Martens en drie rapporten over 
boonlmarters. Ook het boekje 
'Roofdieren van België en 
Nederland' van onze redacteu
ren Dirk Criel en Reinîer 
Akkermans is verkrijgbaar bij 
de VZZ. Kom eens langs in 
Utrecht, of bezoek de manifes
taties, waar de VZZ met een 
stand aanwezig is (zie agenda). 
U kunt de publicaties natuur
lijk ook bestellen. Hieronder 
volgt een prijslijst. 

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 ei al. (red.), 1994, 400 pp. 
Prijs f 52,50 (f 44,95) of BF 1050 
(BF 899) voor leden, f 57,50 
(f 49,95) of BF USO (BF 999) 
voor niet-leden. 
Roofdieren in België en Ne
derland, R. Akkennans & D. 
Criel, 1986, 64 pp. Prijs f 15,
(f 10,-) of BF 300 (BF 200). 
Basisrapport Rode Lijst van de 
Nederlandse zoogdieren, H. Hol
lander & P. V.d. Reest, 1994, 96 pp. 
Prijs flO,- (f5,-) ofBF 200 (BF 100). 
Zoogdieren langs de waterkant, 
symposiumverslag, D. Wansink 
& W. Lanting (red.), 1994, 72 
pp. Prijs f 15,- (f 10,-) ofBF 300 
(BF 200). 
Voedsel van vossen in de duinen: 
variatie in ruimte en tUd, F. V.d. 
Vliet & G. Baeyens, 1995, 91 
pp. Prijs f. 15,- (f. 10,·) of BF 
300 (BF 200). Nieuw 
Verspreiding \lan kleine zoogdie
ren aan de hand van braakba/
lenonderzoek in Friesland, J.L. 
Mulder & P. Dirks, 1995, 52 pp. 
Prijs f. 15,- (f 10,-) of BF 300 
(B F 200). Nieuw 
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Herwin Walravens maakte een 
bouwplaat voor een 'dwergvleer
muis-mobile' 

Bouwplaat dwergvleermuis. Prijs 
f 5,- (f. 2,50) of BF 100 (BF 50). 
Nieuw 
T-shirt met opschrift VZZ, kleu
ren rood, groen en wit; maat 
XL. Prijs f 25,- (f 20,-) of BF 
500 (BF 400). 
De eerstgenoel11de prijs geldt 
voor toezending per post. Het 
bedrag tussen haakjes is de 
prijs op stands en afgehaald op 
het kantoor van de VZZ. Be
stellen kan door overmaking 
van het eerste bedrag op reke
ning 203737 van de Postbank 
(N ederland) of op rekening 
000-1486269~35 van de Post
checks (België), onder vermel
ding van de titel. 

Tentoonstellingen __ _ 

Bevers 
Een film over bevers en hoe zij er 
in slagen de omgeving naar hilll 
sm.aak te veranderen, Eén voor
stelling per dag. 
Plaats: OrrmiversUln, Pr~sident 
Kennedylaan 5, Den Haag, 
Open: di-zo om 11 uur. 

41 

t/m 11 februari :Het spre
kende lichaam 
E€}"l1 tentoonstellir:tg over uQ!l,-ver
bgle commWliccrlie bij mens en 
dier, Verschilli3:nde tilllcties van 
lichaamstao:1 worden belicht en 
de verschillen en overeenkom
sten tussen mens en dier worden 
aangegeven. 
PlaCTÎi5: NoordbrctPa:l1ts Natuur~ 
museum en Scryption, Spoorlo:a:n 
434! Tilburg. 1'Q\3gOl1g: f 8,,,. 
Ope:n: di~vr 10-17 uur,; za-zo 13-
17 uur. 

t/m 7 (lpril '5 Werelds 
beste natuurfoto's 
Jq:arlijk.<;; wordt de ~ste natuur
fotograaf van de wereld geko
zen. Dit jaar wçm doi: Cneny 
Ale:xander, Van. naar en vele 
ançieregoede fotograf€}n zijn 
foto's te zien in het 
Noordbrabcmts Natuux.;museum. 
Plaats: SpP()ilaan 434, TiIbWQ"' 
Open: di~v:r 10-17 llur; za-zo 13-
17 uur., 
Inlichtingen: Ange10 de Smit, 
013-5353935 (NL), 

Opkomst der zoogdieren 
Zoogdieren besto:cm a:l miljoenen 
jaren, maar pas na het uitster
ven van de dinO$aUuërs kwam 
deze Qiergroep tot bloei en ont~ 
stond de gTote diversiteit aan 
soorten die we nu kennen. In de 
expositie 'Opkomst derzoogdie
!.en' wordt het onstaan en de 
ontwikkeling van de zoogdier
fauna getoond. 
Plaats: Noorder DierenpaJ:k, 
Hoofdsrraat IS, Emmen, 
Toegang: f 2L-. 
Open: dqgelijks 9-16.30 uUl'. 
Ipjichtingen: 0691-618800 (NL) 
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Evenementen ___ _ 

17 en 18 februari 
Themadag 
Habitatversnippering 
De leefgebieden van onze in 
het wild levende zoogdieren en 
vogels zijn deze eeuw steeds 
kleiner geworden. Hierdoor wor
den enkele soorten in hilll. voort
bestaan bedreigd. De weten
sChappelijke achtergronden 
van habitatversnippering en de 
effecten op zoogdieren en 
vogels worden behandeld tij
dens een themadag op 17 
februmi a.s. Aansluitend wordt 
op zondag 18 februari een 
eXcursie gehouden door een 
(naar VIoaInSe normen) relatief 
ongeschonden landschap, het 
'.Boshoek' . 
Organisatie: Nederlandse 
Ornithologische Unie (NOU). 
Plaats: UniveI1)itoire Instelling 
Antwerpen, Universiteitsplein 1, 
Wilrijk, België. 
Tïjd: 10.00-16.45 uur. 
Toegang: de themadag is gratis; 
de excursie kost f, 35,- (BF 700). 
Inlichtingen: Erik Ma'!:thysen, tel: 
03-8202263, fax: 03-8202271 (B) 

17 februari. Tellen 
Eekhoornnestal1. 
's Winters zijn de ]:::,x)men kaal en 
zijn de nesteIl van .eekhoorns 
goed te zien, Door deze jaarlijks 
te tellen worpt een beeld ver
kregen vçm de populatie ont
wik:keling van de eekhoorns in 
Nederland. De Noordhollandse 
Zoogdierstudiegroep (NOZOS) 
organiseert op deze zaterdag 
een telling in het Gooi. 
Organisatie: NOZOS. 
Plaats; verzomelen bij het sta
tion van Hilversum. 
Aanvang: 11.00 uur. 
Inlichtingen: Peter van der 
Linden, 035-6854902 (NL). 

2 maart Beverdag 
Lezingen over 8 jaar bever
onderzoek in Nederland 
Organisc:rtie: V7.fl & SBB. 
Plaats: De Kargadoor, Oude
gracht 36, Utrecht 
Tijd: 10.00-16.30 uur 
Inlichtingen: Secretariaat VZZ, 
030-2544642 (NL) 

11 maart Ecologie en 
bescherming hamster 
De Kring Heerlen van het 
Natuurhistorisch Genootschap 
Llrnburg organiseert OO.n lez:iJ."lg 
over de hamster in Limburg, De 
lezing wordt gegeven door Ed 
Gubbels van de 
Zoogdierenwerkgroep. 
Organisatie: Kring Heerlen NEG 
Limburg. 

Plaats: Botanische Tuin, st. 
Hubertuslaan 73, TerwillSelen, 
Aanvang: 20.00 uur. 
Toegang: gratis 

23 maart De zesde 
NOZOS .. dag 
De jaarlijkse bijeenkomst van de 
Noordhollandse 
Zoogdierstudiegroep (NOZOS) 
bestaat zoals gebruikelijk uit 
diverse lezingen over zoogdie
ren van Noord-Holland. 
Orgapjscctie: NOZOS. 
Plaats: Noordhollands 
Landschap, Dorpstro:at 65, 
Castricum. 
lnlichtingen: Nico Jonker, 0299-
428531 (NL). 

29 i/m 31 maqrt 
Zoogdierweekend JNM 
De Zoogdierenwerkgroep van 
de Vlaamse Jeugd]:::,x)nd voor 
Naturnstudieen Milieubehoud 
organiseert een heel weekend 
over zoogdieren. SJX)ren zoeken, 
muizen vangen, braakballen 
pluizen etc. 
Organisatie: ZWG-JNM. 
PLaats: Oostkerke. 
Inlichtingen: secretariaat JNM, 
09-2234781 (B). 

30 maart Vergadering 
Werkgroep Boommarter 
Nederland 
De halfjaarlijkse vergadering 
van de WBN-VZZ staat in het 
teken van de krab- en andere 
sporen van boommarters en 
andere zoogdiersoorten die in 
hetzelfde gebied (kunnen) 
leven. Het sporenprogra:mrna 
wordt voorafgegaan door de 
huishoudelijke ·vergadering van 
de WBN-VZZ. 
Organisatie: Werkgroep Boom
marter Nederland. 
Plaats: lBN-DLO, Kemperl:>erger
weg 67, Arnhem. 

Tijd: 9.30 - 16.00 urn. 
Toegang: gratis, 
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Inlichtingen: Dick Klees, 0316-
264335 (NL) , 

5 t/m 8 april 
Sporenkamp 
Zuid-Limbmg herbergt vele soor
ten zoogdieren. De in de nacht 
actieve dieren zie of hoor je 
nauwelijks. Eén ding verraad 
hen echter: hun sporen. Tijdens 
dit kamp leer je de spxen van 
enkele Umburgse soorten her
kennen, 
Orgarüsatie: ZWG-JNM 
Nederland 
Inlichtingen: Marco Bikker, 
0297-532974 (NL). 

6 april Algemene 
Ledenvergadering VZZ 
Naast het huishoudelijk gedeelte 
zal er een aantal voordrachten 
zijn over winter tellingen van 
zoogdieren, van onder anderen 
Zomer Bruijn en Frans Kapteijns. 

19 t/m 21 april 
Sporenweekend 
Valdwerkgroep 
Tijdens dit lange weekend wordt 
uitleg geven over het determine
ren van sporen en wordt gezocht 
naar sporen op Oostvoorne, 
Nederland. Er wordt gekam
peerd in een bunker rniddeniIl 
het duingebied. 
Organisatie: Veldwerkgroep 
VZ:Z. 
Plaats: Oostvoorne, Nederland. 
Deelname: f.25,- à f.30,
Inlichtingen: Paul van Oostveen, 
050-3131530 (NL). 
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Zoogdier, tijdschriJt voor zoogdierbescher
ming en zoogdierkunde 
• Jaap Mulder, De Holle Bilt 17, 3732 HM De 

Bilt. 030-2203158 (NL). 
• Dîrk Criel, Zottegemstraat 2, 9688 Schorisse. 

055-456610 (B). 

Nationale Campagne Bescherming Roofdie
ren (NCBR) 
• NCER: Postbus 98, 2180 Ekeren I, 03-

6530655 of 03-7713827 (B). 

Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdier
bescherming (VZZ) 
11 VZZ-Bureau en ledenadministratie: Emma

laan 41, 3581 HP Utrecht. 030-2544642 (NL). 
• VZZ-België: Herwig Leus, Mortselstraat 25, 

2650 Edegem, 03-4582088 (B). 
• Veldwerkgroep Nederland: Kris Joosten, 

Graafseweg 16, 6512 CB Nijmegen. 024-
3603367 (NL). 

• Veldwerkgroep België (tevens materiaalde
pot): Johan Vandewalle, Antwerpsesteen
weg 250, 2950 Kapellen. 02-2454300}03-
6054900 (B). 

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

• Werkgroep Zeezoogdieren (WZZ): Marjan 
Addink, RMNH, Postbus 9517, 2300 RA Lei
den. 071-5143844 (NL). 

• Werkgroep Marterachtigen: Arie Swaan, 
Torresstraat 33 lIL 1056 RR Amsterdam. 020-
6832420}6642453 (NL). 

• Werkgroep Boommmter Nederland: Dick 
Klees, Zadelmakersstraat 58, 6921 JE Dui
ven. 0316-264335 (NL). 

• Werkgroep Zoogdierbescherming: Johan 
Thissen, Mansberg 7, 6562 MA Groesbeek. 
024-3975852 (NL). 

• Werkgroep Voorlichting: Nico Driessen, pla 
Natuur & Milieu Overijssel, Stationsweg 3, 
8011 CZ Zwolle. 038-4217166 (NL). 

• Redactie Lutra: Chris Smeenk, RMNH, Post
bus 9517, 2300 RA Leiden. 071-5162611 
(NL). 

Vlaams Zoogdierkundig Overleg (VZO) 
• Johan Vandewalle, Antwerpsesteenweg 

250, 2950 Kapellen. 03-6054900/02-
2454300 (B) 

Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN jsvo) 
• Jan Buys, Postbus 190, 6700 AD Wagenin

gen. 030-2544642 (NL). 

Zoogdierenwerkgroep Jeugdbond voor 
Natuurstudie en Milieubehoud 
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• Kortrijksepoortstraat 140, 9000 Gent 09-
2234781 (B). 

Vleermuizenwerkgroep van Natuurreserva
ten 
• Alex LefeVIe, Klissenhoek 85, 2290 Vorse

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

2312604 (B). 
Vlaamse Vereniging voor Bestudering van 
Zeezoogdieren 
• Rob van Asselberg, Hoogheide 64, 2659 

Puurs. 052-301541 (B). 

Aanwijzingen voor auteurs 
• Zorg dat het mtikel 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 illustratie-materi
aal bij. 

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

• Bijdragen aanleveren op (DOS-)diskette en 
zo mogelijk in WP 5.1 en anders als ASCII
bestand. Structureer de tekst met korte tus
senkopjes. Geef alineas aan met een enke
le tab. Maak de tekst verder niet op, dus 
plaats geen codes in de tekst. stuur een uit
draai mee. 

• Alleen hoofdletters gebruiken waar dit 
grammaticaal verplicht is, dus Nederland
se planten- en dierennamen met een kleine 
letter beginnen. Gebruik de naamgeving 
zoals gehanteerd in het boek Zoogdieren 
van West-Europa. 

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

• De redactie behoudt zich het recht voor de 
binnengekomen artikelen te redigeren en 
aan te passen aan het lezerspubliek van 
Zoogdier. 

• Het copyright van foto's, illustraties en mti
kelen bHjft bij de betrokken fotograaf, teke
nam of auteur. Overname alleen na ver
kregen toestemming, 
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t:en voorbode 

Regelmatig probeert een zoogdier het fenomeen auto te trotseren. De platgereden egels, 
bunzings of hazen vormen het bewijs. Vol trots zijn ze door de auto tegen het asfalt geplakt. 
Auto's zijn de vijand van zoogdieren. 

Wordt een zoogdier niet individueel doodgereden dan pakt de auto hem populatiegewijs 
aan. Hele leefgebieden gaan teloor om er autobanen van te maken. De rUÎnlte voor zoog
dieren neemt af. Na de aanleg van een weg leven er teveel zoogdieren in het gebied, maar 
gelukkig herstelt de auto het evenwicht zelf. Zoogdieren trachten via voortplanting hun aan
tallen weer enigszins op peil te brengen. Door sneller te rijden wordt deze subversie de kop 
ingedrukt. Auto's worden geattendeerd op hun strijd tegen de zoogdieren. Langs veel 
wegen staan verkeersborden "met een afbeelding van een hert, Olll ze aan te sporen ... 

Van rijdende auto's verliezen de zoogdieren. Stilstaande auto's vormen een gemakkelijke 
prooi, ontdekten de steenmarters. Rubber slangen zijn goed door te bijten en leiden tot fata
le destruktie van de auto. Is dit een voorbode? Zullen straks eekhoorns de ruitenwissers van 
geparkeerde auto's aflmagen? Zullen egels hun stekels op de banden uitproberen, of edel
herten hun gewei aanscherpen op het koetswerk? Mogelijk ligt gerechtigheid in het ver
schiet. 

Enig modern assertief gedrag meen ik reeds bij sommige zoogdiersoorten te bespeuren. 
Maar ik wil het zeker weten: zet dit door tot een trend? Wordt de auto verslagen door zoog
diertanden ? Hoe loopt deze strijd af. Ik blijf Zoogdier lezen. 

RA 

z--_·_,.,--
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 reke
ning 000-1486269-35 of f 25 op postbank 203737 ten name van Penningmeester VZZ te 
Utrecht. 
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