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Iedere 2de vrijdag van de maand Braakballen pluizen in Hasselt Om een
idee te krijgen van de verschillende soorten muizen en de grootte van de populaties in de provincie Limburg, organiseert de Zoogdierenwerkgroep in
Limburg, samen met de Kerkuilenwerkgroep, regelmatig middagen om
braakballen te pluizen. Iedere tweede vrijdagmiddag van de maand ben je
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Bel +32 (0)11 24 60 20 of mail naar info@natuurpuntlimburg.be.
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Aandacht voor kadavers in de natuur
Bestrijden wasberen dweilen met de kraan open?
Het succes van vleermuiskasten

Zoogdier bestaat 25 jaar!
Het tijdschrift Zoogdier beleeft zijn 25e jaargang. Een mooie aanleiding om eens terug te kijken
Stefan Vreugdenhil

De zoogdierfauna van de Lage Landen is gevarieerd en met ons tijdschrift willen wij kennis delen over het vóórkomen en het
beschermen van al deze wilde zoogdieren.
Dus van das tot meervleermuis en van
bruinvis tot egel. Maar ook exoten als muntjak en mogelijke nieuwkomers als de wolf.
Onze eindredacteur houdt een overzicht bij
van de soorten waarover in Zoogdier is geschreven om de diversiteit van de uitgaven te
bewaken. Dit overzicht vormt een mooie
bron om te bezien of alle soorten evenredig
aan bod komen en of er nog soorten ontbreken.

Alle soorten aan bod? Om met dat
laatste te beginnen: er zijn zelfs na 25 jaar
soorten die niet afzonderlijk aan bod zijn gekomen in ons tijdschrift. Dat geldt voor een
soort als de noordse vinvis, maar ook voor
dichter bij huis voorkomende soorten als
wezel, hermelijn, huismuis en bosmuis. Nu
worden artikelen voor Zoogdier geschreven
door vrijwilligers en professionals die over
hun eigen onderzoeken en beschermingsprojecten schrijven. En de ene soort is nu
eenmaal meer in beeld dan de andere, of
wordt voornamelijk als groep (‘kleine marters’) onderzocht. Dat sommige soorten
daardoor minder aan bod komen, is dus niet
verrassend. En soms kan het ook snel worden goedgemaakt. Zo stond er in nummer 3
van jaargang 24 pas het eerste artikel over

de bruine rat. Maar het tweede artikel volgde
al binnen 2 nummers.

ons lezersonderzoek. Dus blijven we Zoogdier zeker de komende jaren nog op papier
uitgeven om op die manier bij te dragen aan

Verdeling? En komen de soorten daarnaast ook evenredig vaak aan bod? In figuur
1 is het aantal soorten en publicaties per
orde weergegeven. Dit overzicht weerspiegelt waar onze vereniging traditioneel erg
actief in is: knaagdieren en vleermuizen.
Daarnaast verschijnen er ook steeds meer
artikelen over roofdieren, waaronder de eerder genoemde terugkerende wolf maar ook
over das, otter en kleine marters als groep.
Groepen met weinig soorten en minder aandacht van zowel vrijwillig als professioneel
onderzoek, komen ook minder aan bod in
Zoogdier. Denk aan de hoefdieren en walvisachtigen. Wanneer het achterliggende overzicht beter wordt bekeken, kan ook de
conclusie worden getrokken dat het vooral
de strikter beschermde soorten zijn waarover wordt geschreven. Er is nu eenmaal
meer aandacht voor vleermuizen dan voor
de mol. Toch verscheen er ook over deze
laatste soort dit jaar na 10 jaar weer een artikel.

En de toekomst? We gaan uiteraard
voor een volgende 25 jaar! Er wordt wel eens
gevraagd of Zoogdier nog wel gedrukt moet
worden of niet beter digitaal kan worden verspreid. Maar deze behoefte leeft nog niet
breed onder de leden, bleek onder meer uit
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Figuur 1: Aandacht voor de verschillende zoogdiersoorten
in het tijdschrift

de kennisverspreiding over de wilde zoogdieren en zo aan de bescherming van deze
soorten. Dus uw artikelen blijven van harte
welkom waarbij ik u wil uitdagen om ook
over minder voor de hand liggende soorten
te schrijven!
Stefan Vreugdenhil is hoofdredacteur van
Zoogdier en werkt bij het Bureau van de
Zoogdiervereniging

Eekhoorn in fijnspar. Foto Vilmar Dijkstra

Gedragscode Bosbeheer dient aangescherpt

Eekhoorn een ondergeschoven kindje
De indruk is dat de eekhoorn (Sciurus vulgaris) in veel bossen nog redelijk algemeen is.
Maar hoe het echt met de eekhoorn in Nederland gaat, blijft ook in het Jaar van de
Eekhoorn onduidelijk. Tijdens boswerkzaamheden in met name naaldhoutopstanden
worden nesten van eekhoorns vaak over het hoofd gezien, met als gevolg dat bij het
kappen van bomen nesten nog wel eens sneuvelen. Kan dat ook anders?
Aaldrik Pot

Rond huisjesparken in bosrijke omgeving en
in lommerrijke tuinen worden regelmatig
eekhoorns gezien. Maar in de grotere bosgebieden lijkt de eekhoorn een stuk minder
algemeen. De trend uit het meetnet dagactieve zoogdieren van het Netwerk Ecologische Monitoring laat een matige afname
zien over de periode 1996-2013. In de jaren
zeventig was het beeld anders. Rob Bijlsma
deed in 1976 op de Zuidwest-Veluwe bijvoorbeeld een onderzoek naar het belang van
eekhoorn als prooidier bij roofvogels 1) . Hij
vond daarbij de volgende gemiddelde dichtheden (exemplaren per 100 ha): naaldbos 29, gemengd bos 11-26, loofbos 9-15,
parkbos 10-15. In een mailwisseling schrijft
hij daarover: ‘Het geeft maar weer eens aan
dat zaken enorm kunnen veranderen in be-

trekkelijk korte tijd. De dichtheid eekhoorns
was in de jaren zeventig, althans op de Veluwe, onvergelijkbaar hoger dan vandaag de
dag. In een klein gebied als de Sysselt, 350
ha, vond ik toen nog overal bezette nesten en
twee worpen per jaar; daar zijn ze nu zo
goed als verdwenen (tegen Ede aan zie je er
soms nog eentje). In Drenthe ken ik de soort
alleen als heel schaars (sinds 1982). Zie ook
de parallel met konijn: in die tijd algemeen
overal, ook in bossen, nu alleen nog in villawijken, campings, huisjescomplexen (net als
eekhoorns). Waar hem dat in zit? Waarom
zou een virusinfectie wel huishouden in bossen, en niet of minder in parken en andere
mensenconcentraties; het kan niet samenhangen met de grotere buffer (meer exemplaren) in laatstgenoemde gebieden, want
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daarbuiten waren eekhoorns toen ook heel
algemeen.’
Om meer zicht te krijgen op hoe het werkelijk met de eekhoorns in onze bossen gaat,
heb ik in de bossen rond het Drentse dorp
Veenhuizen en in de bossen van MiddenDrenthe in afgelopen vijf jaar geëxperimenteerd met inventarisatiemethodes. Het gaat
hier om gemengde bossen van betrekkelijk
hoge leeftijd (80 tot 150 jaar). De methode
zoals Bijlsma die in 1978 toepaste – snel
door het bos fietsen om op de grond foeragerende eekhoornfamilies op te schrikken –
is met de huidige lage dichtheden een nogal
potsierlijk karwei. Daarom heb ik een poging
gedaan op basis van sporen (vraatsporen,
loopsporen, nesten en uitwerpselen) een inschatting te maken van de aanwezigheid van

eekhoorns en hun terreingebruik (gebaseerd
op Flaherty 3) ).
De methode bestond uit het lopen van raaien
door het bos en per opstandstype (hoofdboomsoort, leeftijd) noteren welke sporen
werden aangetroffen en in welke mate. Op
basis van die gegevens hoopte ik een voorspelling te kunnen doen waar zich met name
in naaldhoutopstanden eekhoornnesten
zouden bevinden. Bij boswerkzaamheden in
opstanden van fijnsparren ouder dan veertig
jaar, trof ik namelijk af en toe eekhoornnesten aan in gevelde sparren. Ook in fijnsparren die gesneuveld waren door de
oktoberstorm in 2013 vond ik enkele eekhoornnesten. Nesten die ik bij inventarisatierondes voor onder meer de Gedragscode
Bosbeheer had gemist.
Er lijkt echter geen duidelijke relatie te bestaan tussen de concentratie van eetplaatsen in fijnsparrenvakken en de aanwezigheid
van nesten in de bewuste percelen. Of beter,
de nesten die er zijn, zijn vanaf de grond onvindbaar. Roofvogelaars treffen bij het beklimmen van naaldbomen wel af en toe
eekhoornnesten aan. Bij het lopen van de
raaien (in totaal enkele tientallen kilometers
in vier grotere boswachterijen) zijn me wel
twee andere dingen opgevallen:
1. Fijnsparrenkegels zijn in het najaar en de
winter bij eekhoorns veruit favoriet ten opzichte van andere naaldhoutsoorten. Ook van
kegels van larix (met name in de zomer) en
grove den wordt wel gegeten. Andere soorten (douglas, sitka, zilverspar) worden nauwelijks aangeraakt. Diverse studies
ondersteunen dit beeld 4).
2. Bij sneeuw kon op basis van pootafdrukken goed de aanwezigheid en het terreinge-

bruik van eekhoorns in de verschillende percelen worden vastgesteld. De meeste activiteiten vonden plaats in de oudere percelen
met fijnspar. Het jaar 2013 was hierop een
duidelijke uitzondering toen deze soort in
grote delen van Drenthe nauwelijks tot zaadzetting kwam. In december 2012 zag ik ook
voor het eerst dat eekhoorns hele sparrenkegels hadden verstopt in kluiten van omgevallen bomen. Ook in percelen met oude
eiken, beuken en lariksen waren relatief veel
sporen te vinden. Vermoedelijk hangt dat
ook samen met de aanwezigheid van mast
5)
. Overige opstanden en jongere opstanden
van bovengenoemde soorten leken alleen te
worden gebruikt om van het ene naar het
andere perceel te komen.
Als je bovenstaande inzichten combineert
met de vondst van de nesten in al dan niet
bewust gevelde bomen en de waarnemingen
van roofvogelaars, kun je tot het idee komen
dat oudere fijnsparrenbossen hoe dan ook
belangrijk zijn voor eekhoorns in de grotere
bosgebieden. En laten dat nu net de percelen zijn waarin in de komende jaren nog
volop wordt gedund en omgevormd. Het is
ook duidelijk dat bij het blessen of bij de inventarisatierondes voor de Gedragscode
Bosbeheer mogelijke nesten van eekhoorns
in naaldhout voor misschien wel 100% over
het hoofd worden gezien. Hoe belangrijk die
nesten zijn ten opzichte van de nesten in andere boomsoorten weten we niet. Maar het
feit dat wij nesten in naaldhout niet kunnen
vinden, kan betekenen dat predatoren daar
ook meer moeite mee hebben. Omdat vellingen van naaldhout jaarrond (ongemengd
naaldhout mag volgens de Gedragscode ook
in de zomer worden geveld) plaatsvindt en

eekhoorns in februari al jongen kunnen hebben, mag je aannemen dat er de nodige nesten met jongen verloren gaan.
De eekhoorn staat op de lijst met beschermde diersoorten van de Flora- en Faunawet (Tabel 2). Dit betekent onder meer dat
bij het uitvoeren van boswerkzaamheden het
voortbestaan van de eekhoorn als soort niet
in het geding mag komen. Maar omdat de
Flora- en Faunawet zelf niet aangeeft wat
wel en niet kan, is voor boswerkzaamheden
een en ander verder uitgewerkt in de Gedragscode Bosbeheer 2010-2015 2). En die
gedragscode is er vrij duidelijk over: Bijzondere nestbomen worden niet geveld. En in de
begrippenlijst van die Gedragscode worden
bijzondere nestbomen onder meer als volgt
omschreven: Bomen met ‘bewoonde’ of ‘bewoonbare’ nesten van eekhoorns.
Het is voor blessers en inventarisatiemedewerkers echter ondoenlijk om in fijnsparrenpercelen vanaf de grond eekhoornnesten
in kaart te brengen. In loofhout-, grove denen lariksopstanden is dat in de winter goed
te doen. Voor overige naaldhoutopstanden
waarvan we het belang dus niet goed kunnen bepalen zou je om eekhoorns meer
kans te geven uit voorzorg niet moeten vellen tussen 1 februari en 1 oktober. In het algemeen ontzie je daarmee ook voor andere
soorten de reproductieve periode. Daarmee
voldoe je naar mijn mening voor eekhoorns
en voor veel andere soorten beter aan de
zorgplicht zoals die in de Flora- en Faunawet omschreven is.
Aaldrik Pot is redacteur van Zoogdier

Karakteristiek eetplaatsje van eekhoorn op
fijnsparstomp. Foto Aaldrik Pot

Vraatbeeld aan fijnsparkegels door eekhoorn,
boswachterij Veenhuizen. Foto Aaldrik Pot

Verder lezen?

Fijnsparbos van 50 jaar oud in de boswachterij Schoonloo. Foto Aaldrik Pot
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Zie voor literatuur naar aanleiding van dit
artikel www.zoogdiervereniging.nl/zoogdier.
Referenties in dit artikel verwijzen naar op
deze website vermelde publicaties.

De haas staat bekend als de belangrijkste drager van tularemie. Foto Margriet Montizaan

Meer hazenpest in Nederland?

Tularemie, een opkomende zoönose
Tularemie is een ziekte die in 2013 weer is opgedoken in Nederland. Van tularemie is bekend dat
het voorkomt bij hazen en knaagdieren en onder deze dieren (massale) sterfte kan veroorzaken.
Vandaar dat deze ziekte in de volksmond bekend is als hazenpest, hazenziekte of, in Noorwegen,
‘lemmingenkoorts’. Maar behalve hazen en knaagdieren kunnen ook andere diersoorten besmet
raken met tularemie. Bovendien is het een zoönose (een van dier op mens overdraagbare ziekte),
waardoor er vanuit het oogpunt van volksgezondheid momenteel aandacht is voor deze ziekte.
Margriet Montizaan

Tularemie wordt veroorzaakt door de bacterie Francisella tularensis, waarbij twee verschillende soorten te onderscheiden zijn:
Francisella tularensis subsp. tularensis en
Francisella tularensis subsp. holarctica.

Deze twee ondersoorten worden in de literatuur ook wel aangeduid met respectievelijk type A en type B. Type A komt alleen in
Noord-Amerika voor en is veel virulenter
(ziekmakend) dan type B, dat zowel in
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Noord-Amerika als in Eurazië voorkomt
(Keim et al., 2007). In Europa hebben we,
voor zover nu bekend, alleen met type B te
maken. Veel is echter nog onbekend, zoals
welke dieren vormen nu precies een reser-

voir?; welke vectoren (overbrengers van de
ziekten) spelen een belangrijke rol?; wat zijn
de belangrijkste besmettingsroutes voor
mensen?

Nederland Tot 2011 stamde het enige
bekende geval van tularemie in Nederland
uit 1953, toen een zevental mensen in Limburg ziek was geworden na het eten van een
haas. In 2011 is de ziekte vastgesteld bij een
persoon die niet in het buitenland was geweest. Waar en hoe deze persoon tularemie
had opgelopen, kon niet worden achterhaald.
Sindsdien worden hazen die bij DWHC voor
onderzoek worden ingeleverd, ook getest op
tularemie. Bij deze screening werd in mei
2013 de eerste positieve haas sinds 1953 gevonden, wederom in Limburg, niet ver van de
locatie uit 1953. In de zomer van 2013 liep in
hetzelfde gebied ook een persoon de ziekte
op door een insectenbeet, waarschijnlijk van
een daas.
Na deze eerste gevallen in 2013, hebben
begin 2014 een persoon in Zeeland en twee
personen in Groningen de ziekte opgelopen,
alle drie na contact met een dode haas. Intussen is ook in Utrecht de ziekte bij een
haas vastgesteld.
Het is niet onverwacht dat de ziekte in Nederland opduikt, omdat tularemie sinds 2004
in Duitsland een zogenaamde opnieuw opduikende (re-emerging) zoönose is (Runge et
al., 2011). Tularemie is tot op zo’n 50 km van
de Nederlandse grens bij hazen vastgesteld
(Rijks et al., 2013). Waarom deze ziekte de
laatste 10 jaar vaker in Europa wordt vastgesteld, is nog onduidelijk.

Diersoorten Francisella tularensis kan
een zeer breed spectrum van dieren beKonijn. Foto Tim Hofmeester

smetten. De bacterie kan voorkomen bij
zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, insecten en spinachtigen (teken). Wel bestaat
er verschil in besmettingspercentages en
het effect op de diersoorten.
Hazen: In Europa komt tularemie zowel bij
de Europese haas als bij de sneeuwhaas
voor. Keim (2007) geeft aan dat met betrekking tot de overdracht op de mens de Europese haas waarschijnlijk een grotere rol
speelt dan de sneeuwhaas, omdat de
sneeuwhaas erg gevoelig is voor de ziekte en
snel sterft, waardoor geen zieke sneeuwhazen worden geschoten. Echter, ook bij de Europese haas kan de ziekte tot sterfte leiden.
Zo werd in 2011 in Frankrijk gemeld dat er
binnen een korte periode maar liefst 51 dode
hazen waren gevonden. Onderzoek wees uit
dat deze dieren aan tularemie waren gestorven (Decors et al., 2011).
Konijnen: In Amerika worden katoenstaartkonijnen, gezien als één van de belangrijkste gevoelige diersoorten voor tularemie. In
Noord-Amerika komt het (Europese) konijn
niet in het wild voor (Drees et al., 2007). Wel
wordt het als tam konijn gehouden, maar het
konijn wordt niet beschouwd als een belangrijke infectiebron voor mensen (Starkey,
2013). Over het voorkomen van tularemie bij
het konijn in Europa is weinig bekend, mogelijk omdat konijnen nauwelijks worden onderzocht. Dat het wel degelijk ook bij het
konijn kan voorkomen, wordt duidelijk uit onderzoek van Runge (2011), waarbij 1 van de
42 onderzochte konijnen positief was. In een
bericht met de titel ‘Rabbits Revenge’,
schrijft Jansen (2003) over twee personen
die ziek zijn geworden na het eten van een
medium-gebakken konijn in een Berlijns
restaurant. Er staat echter niet bij wat voor

konijn deze mensen hadden gegeten.
Muizen: De woelrat en de veldmuis worden
als belangrijke reservoirdieren gezien voor
de instandhouding van F. tularensis in het
veld (Keim et al., 2007). Bij een onderzoek
naar muizen in drie tularemie-endemische
gebieden in Duitsland werd de bacterie bij
vijf van de acht muizensoorten vastgesteld
(Kaysser et al., 2008). Besmet waren naast
veldmuis (8 %) en woelrat (15 %), ook aardmuis (10 %), rosse woelmuis (4,5%) en grote
bosmuis ( 2,9 %). Mörner (1992) noemt naast
de woelrat en de woelmuis ook de huismuis
als overbrenger van tularemie op de mens in
de voormalige Sovjet Unie.
Teken en insecten: Deze worden gezien als
belangrijke vectoren. In Noord-Europa zijn
vooral muggen en dazen belangrijk en in
centraal Europa Dermacentor-teken (Keim
et al., 2007), met name de Dermacentor reticulatus (Kaysser et al., 2008). Steekmuggen en dazen worden ook in verband
gebracht met de overdracht naar mensen,
terwijl teken in Europa hiervoor een minder
grote rol lijken te spelen. Dit komt omdat de
teek die in Europa op mensen wordt gevonden, meestal de soort Ixodes ricinus is en bij
deze tekensoort wordt (tot dusverre) een veel
lager besmettingspercentage gevonden dan
bij Dermacentor-teken (Keim et al., 2007).

Water Tularemie type B wordt ook in verband gebracht met water en vochtige biotopen, zoals ooibossen en gebieden die
regelmatig overstromen. Mogelijk komt dit
door het voorkomen van besmette vectoren
als dazen en steekmuggen, door het besmet
raken van water met kadavers of uitwerpselen van besmette knaagdieren, of omdat de
bacterie lange tijd in water kan overleven. De

Ook van de grote bosmuis is vastgesteld dat hij drager kan zijn van tularemie. Foto Margriet Montizaan.

exacte reden is niet bekend, maar water kan
een besmettingsbron zijn van tularemie. In
Noorwegen vormde water de belangrijkste
bron van infectie bij de laatste uitbraken
(Larssen et al., 2011), met name door het
drinken van water uit eigen bronnen. Daarbij werd wel een relatie gelegd met de aanwezigheid van dode lemmingen, enige tijd
daarvoor. In Noord-Amerika spelen bevers
en muskusratten een rol in de cyclus bij
water-gerelateerde tularemie.

Besmettingsroutes Bij de wijze
waarop de mens besmet raakt kan de rol die
diersoorten spelen in de cyclus per gebied
verschillen. Mensen kunnen besmet raken
via de huid, de slijmvliezen, de mond (maagdarmkanaal) en de luchtwegen.
Besmetting via de huid kan door een insectenbeet en door direct contact met een
(dood) besmet dier, mits er een wond op de
huid aanwezig is. Dit lijken de voornaamste
besmettingsroutes in Nederland.
Besmetting via de mond kan gebeuren door
het eten van niet goed doorbakken, besmet
vlees (zoals het geval was in 1953) en door
het binnenkrijgen van besmet water. Ten

slotte kan de mens besmet raken via nevel
(aerosool), zoals in laboratoria waar bacteriën worden gekweekt.

Ziekteverschijnselen De ziektever-

in, zorg dan voor goede insectenwerende
middelen en kleding. Draag handschoenen
bij het vangen en determineren van muizen;
is dit niet mogelijk, voorkom dan contact met
wondjes. Zorg voor goede wondhygiëne door
zorgvuldig desinfecteren en het verbinden
van schaaf- en snijwondjes. Vermijd direct
contact met karkassen van dode dieren.
Drink in ongerepte natuur, zeker in landen
als Noorwegen en Zweden, geen ongekookt
water uit meren, rivieren of beekjes.

schijnselen zijn divers en afhankelijk van de
wijze van besmetting, de virulentie en van de
hoeveelheid bacteriën die men binnenkrijgt.
Meestal begint de ziekte met koorts, hoofdpijn en spierpijn. Daarnaast worden zweren
en ontstekingen van de lymfeklieren gevonden bij mensen die via de huid zijn besmet.
Bij verdenking van tularemie kan dit via laboratoriumonderzoek bevestigd worden. De
ziekte is te behandelen met antibiotica.
Vragen en antwoorden over tularemie en
volksgezondheid zijn te vinden op de website
van het RIVM. (www.rivm.nl > onderwerpen
> T > Tularemie).

Margriet Montizaan is verbonden aan het
Dutch Wildlife Health Centre.

Voorzorgsmaatregelen Veel leden

Met dank aan RIVM en CVI

van de Zoogdiervereniging komen regelmatig in het veld, als wandelaar, voor veldwerk
of om te fotograferen. Niet alleen in Nederland en België, maar in bijna geheel Europa
moet rekening worden gehouden met de
mogelijkheid van besmetting. Ga je het veld

Zoogdier 25-4 pagina 6

Treft u in Nederland (meerdere) dode dieren
in het veld aan, meld dit op www.dwhc.nl. In
overleg kan worden besloten tot onderzoek
van de aangetroffen dieren.

Verder lezen?
Zie voor literatuur naar aanleiding van dit
artikel www.zoogdiervereniging.nl/zoogdier.
Referenties in dit artikel verwijzen naar op
deze website vermelde publicaties.

Verdwenen zoogdieren

Het rendier
Welke zoogdieren kwamen in vroeger
tijden in Nederland en/of Vlaanderen voor,
maar verdwenen uit de lage landen?
Jelle Reumer, directeur van het
Natuurhistorisch Museum Rotterdam,
blikt in deze rubriek terug.

Eerder dit jaar schreef ik over de makaak van Tegelen, een aap die in ons
land voorkwam tijdens het vroege Pleistoceen. De inkt waarmee die aflevering
van Zoogdier was gedrukt was nog niet
opgedroogd, of er werd op het strand
van de Tweede Maasvlakte een stukje
onderkaak gevonden met daarin een
derde molaar, de verstandskies, van:
jawel, een makaak! Volgens onze boerenlogica hoorde die daar helemaal niet
gevonden te worden, want de fossielen
van de Tweede Maasvlakte stammen uit
het late Pleistoceen, soms zelfs uit het
Holoceen, en zijn meestal ergens tussen de 200.000 en 9.000 jaar oud, met
een enorme voorkeur voor ouderdommen rond 40.000. Wat deed die makakenkaak daar? Dat wordt momenteel
uitgezocht.
Overigens bracht de vondst van een makaak in Tegelen ook al een eigenaardigheid aan het licht, namelijk de
interpretatie van het begrip ‘uitgestorven’. De Europese makaak is weliswaar
uit Nederland verdwenen (jammer,
want stelt u zich de Veluwe eens voor
met een mooie populatie berberapen
die bij Vierhouten om etenswaren bedelen bij picknickende wandelaars), en op
Gibralter na zelfs uit geheel Europa,
maar niet uitgestorven. Soms lees je
wel eens alarmerende berichten over
het uitsterven van, pak ‘m beet, de ko-

renwolf. Men bedoelt daarmee het verdwijnen van de betreffende soort uit
Limburg, maar door de term ‘uitsterven’
te gebruiken wordt het teloorgaan van
de soort in ons land geframed als een
drama. Deze overpeinzing vormt een
bruggetje naar een andere soort die
hier tegenwoordig niet meer voorkomt,
het rendier. Uit Nederland is het rendier
verdwenen, maar in noordelijker delen
van Europa komt hij nog in wilde vorm
voor. Fossiele overblijfselen van dit
vreemde hert worden overal gevonden,
van zandgaten in de Achterhoek en
langs de grote rivieren tot op de bodem
van de Noordzee, en daardoor ook weer
op het onvolprezen strand van de Maasvlakte.

De interpretatie
van het woord
‘uitgestorven’
Rendieren zijn herten, en de enige herten waarbij het dragen van een gewei
niet is voorbehouden aan de mannetjes.
Dat is bijzonder, want het bezit van een
gewei wordt over het algemeen beschouwd als een mooi voorbeeld van
seksuele dimorfie, gereguleerd door
seksuele selectie. De mannetjes met de
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meest imposante geweien zijn het
meest gewild. Zij zijn zo gezond en
krachtig dat zij kunnen investeren in een
groot, energieverslindend en verder tamelijk nutteloos kopgroeisel. Het is de
hertenversie van de pauwenstaart, de
open sportwagen, de vette bankrekening. Maar bij rendieren gaat die vlieger
niet op; ik zou ook overigens niet onmiddellijk weten waar de rendierdames
dan wel voor vallen.
Tijdens de laatste ijstijd kwamen rendieren in vrijwel heel Europa voor, met
uitzondering van de drie zuidelijke
schiereilanden, het Iberisch Schiereiland, Italië en de Balkan. Er leven tegenwoordig
nog
enkele
kleine
populaties in Noorwegen, en verder
komen ze voor in het oosten van Finland, Karelië en verder oostwaarts in
subarctisch Rusland. De meest interessante populatie komt voor op Spitsbergen. Deze ‘Svalbardrennen’ zien er bijna
potsierlijk uit met hun korte pootjes en
kleine lijf. Ze vormen een prachtig voorbeeld van eilandevolutie, waarbij grote
zoogdieren die op een eiland leven kleiner worden en dikwijls ook kortere
poten ontwikkelen. Onze eigen rendieren hadden daar uiteraard geen last
van, die waren onderdeel van een
enorme populatie die heel het noordelijk halfrond bevolkte. Ze zijn gelukkig
niet uitgestorven, maar wel uit ons land
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van Drenthe af op zoek naar ottersporen, hou in een vast gebied bij hoe
het de reeënpopulatie vergaat en kijk
ook graag naar het wel en wee van buizerds en raven in mijn werkgebied. En
Geschiedenis
dan die sporen natuurlijk. Ik loop zelfs
in de stad voortdurend naar de grond te
Hoe/wanneer is interesse in zoogdieren
kijken.
ontstaan?
Ik zie mezelf trouwens niet echt als beDe kiem zal zijn gelegd door mijn opa.
genadigd onderzoeker en kijk wat dat
Toen ik een jaar of tien was ging ik af en
betreft met groot respect naar mensen
toe
met
hem
de
natuur
in.
Hij
was
niet
In deze rubriek wordt telkens een
als Rob Bijlsma en Willem van Manen.
meteen een groots natuurvorser, maar
Ik
ben meer een ‘beschrijver’ en vind
meer
iemand
die
ontzettend
kon
genievrijwilliger uit de vereniging voor
het vooral leuk om een breder publiek
ten van een sprong reeën. Op mijn
in contact te brengen met natuur en natwaalfde begon ik een beetje met het
het voetlicht gebracht. Waar
tuurlijk met zoogdieren in het bijzonder.
kijken naar vogels, maar veel aansluiVan jongs af aan schrijf ik stukjes over
ting vond ik niet in de omgeving van
houdt hij/zij zich mee bezig? Waar
natuur voor allerlei media (zie b.v.
Delfzijl, waar ik ben opgegroeid. Later
www.natuurspoor.com) en heb ook nog
werd
ik
lid
van
de
lokale
afdeling
van
de
komt de passie vandaan?
een jaar of vier als verslaggever bij een
KNNV en daar heb ik veel geleerd van
krant gewerkt. Nu maak ik met een fijne
iemand als Jan Glas. Hij leerde mij veel
In deze aflevering Aaldrik Pot.
club mensen het natuurprogramma
vogelgeluiden herkennen. Tijdens een
jeugdige en wat overmoedige trektocht
‘Roeg’ voor RTV Drenthe en geef veel leAaldrik neemt na vijf jaar afscheid
over de Veluwe werd mijn interesse voor
zingen en excursies. Ik werk graag
zoogdieren aangewakkerd. ’s Avonds
samen met anderen. Het moet wel een
als redactielid van Zoogdier maar
rond de tent ritselden de wilde zwijnen
beetje gezellig zijn.
en ik snapte er geen bal van dat je in
blijft wel betrokken bij het tijdDrenthe nooit een zwijn tegenkwam. In
Hoe verhoudt zich dit tot je eventuele werk
2003 raakte ik in de ban van het zoeken
of loopbaan?
schrift en gaat zich bezig houden
naar sporen, maar de echte omslag van
Veel mensen denken dat ik al die activivogels naar zoogdieren kwam tien jaar
teiten in Staatsbosbeheer-tijd kan doen,
met de beeldredactie.
geleden toen ik naar Drenthe verhuisde
maar het meeste is voor mij ook vrijwilen voor Staatsbosbeheer ging werken.
ligerswerk. Voor Staatsbosbeheer ben
Ik kwam in contact met Hans Kleef die
ik vooral met belangenbehartiging en
me heel enthousiast maakte voor
voorlichting bezig. Maar tussen twee afboommarters en mijn collega Pauline
spraken door ga ik natuurlijk wel eens
Arends zette me gelukkig op het spoor
bij een dassenburcht kijken en speur ik
Norg
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wel om me heen als ik voor mijn werk
ergens in het veld moet zijn. Gelukkig
word ik door mijn werkgever ook steeds
vaker gevraagd voor allerlei boeiende
fauna-onderwerpen. Nou ja, het loopt
allemaal lekker door elkaar heen.

Toekomst
Wat zijn de toekomstplannen?
Ik neem me vaak voor om wat meer te
focussen, maar dat mislukt telkens hopeloos. Sterker, het idee dat ik nog
steeds niets voor een betere bescherming van vossen heb gedaan, zit me
aardig op mijn nek. Die diersporen worden wel steeds belangrijker voor me.

Samen met René Nauta wil ik een degelijke meerdaagse cursus opzetten.
Diersporen zijn een prachtig hulpmiddel
om de beleving in onze wat overgeorganiseerde natuur een vleugje wildheid
mee te geven. En ik wil me nog wel eens
verdiepen in de vraag of diersporen niet
een meer systematische rol bij inventarisatie en monitoring van zoogdieren
kunnen of moeten spelen zoals in ZuidAfrika en de VS veel gebruikelijker is.

Heb je bepaalde wensen?
Mijn grote wens is dat er in Nederland
meer aandacht komt voor algemenere
zoogdiersoorten. Daar zitten al zoveel
bijzondere verhalen in. Zij zijn bovendien

vaak de dragers van onze ecosystemen.
Nu komt er pas geld beschikbaar als
een soort op de rand van de afgrond
staat. Onderzoek genereert bovendien
ook weer de nodige aandacht, wat volgens mij een bredere bescherming van
zoogdieren ten goede komt.
En ik hoop van ganser harte dat we eens
ophouden de vos zo naar het leven te
staan. Ik hoor van Tonnie Sterken, die al
een tijdje meeloopt, verhalen van vroeger over vervolging van roofdieren. En
soms denk ik wel eens dat we geen
meter opgeschoten zijn. Ik hoop echt
dat we met de voorlichtingsactiviteiten
die we in Drenthe ontplooien het publiek
een wat bredere kijk op roofdieren kunnen geven. Daarbij ben ik me er echt
wel van bewust dat je je ogen niet moet
sluiten voor echte problemen.

Wellicht een oproep voor hulp of ideeën?
Nou, ik zou vooral willen oproepen tot
een wat betere samenwerking tussen
allerlei clubs. De Nederlandse natuurbeschermingswereld lijkt soms één
groot hanenhok. Mijn hemel, wat gaat
daar een hoop energie verloren. Die kun
je beter gebruiken om met kinderen de
natuur in te gaan, om maar eens een
dwarsstraat te noemen.

Foto’s: Nicolette Branderhorst

Otter. Foto Hugh Jansman

Extra maatregelen dringend noodzakelijk

Sterke toename verkeerssterfte otters
De afgelopen jaren heeft de Nederlandse otterpopulatie zich sterk uitgebreid. Maar zowel
in de uitzetgebieden als in de nieuwe kolonies ontbreekt het vaak aan ottervoorzieningen,
waardoor er jaarlijks veel verkeersslachtoffers vallen. Alterra heeft binnen het huidige
verspreidingsgebied de knelpuntlocaties geïnventariseerd en een lijst samengesteld met
urgente knelpunten die met voorrang zouden moeten worden aangepakt.
Loek Kuiters, Dennis Lammertsma, Hugh Jansman & Freek Niewold

Vorige eeuw kwam de otter nog verspreid
over grote delen van laag Nederland voor.
De grootste naoorlogse dichtheden werden rond 1960 bereikt, toen de aantallen
op enkele honderden individuen werden
geschat1. Een afname van de waterkwaliteit en een sterke toename van de verkeersdruk in combinatie met verstrikking
in visfuiken leidden echter tot hoge sterfte.
Aan het eind van de jaren 80 was de otter
daardoor uitgestorven in Nederland. De
waterkwaliteit is in de mees-te Nederlandse binnenwateren de laatste decennia
aanzienlijk verbeterd. Dankzij een gezamenlijke inspanning van meerdere partijen

zijn er maatregelen genomen om versnippering van leefgebied tegen te gaan en
wegen veilig passeerbaar te maken voor
otters, onder andere in het kader van het
Meerjarenprogramma Ontsnippering. De
start van het herintroductieprogramma in
Nationaal Park Weerribben-Wieden in
2002 was een voorlopige kroon op dit
werk2. De afgelopen jaren heeft de Nederlandse otterpopulatie zich sterk uitgebreid. Grote delen van Friesland zijn nu
gekoloniseerd en de otter is ook opgedoken in Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland en recent in de
Nieuwkoopse Plassen (Zuid-Holland).
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Monitoring Sinds de start van de herintroductie en het loslaten van een eerste
groep van 15 otters in De Weerribben in
2002 wordt de populatie nauwgezet genetisch gemonitord. Aan de hand van DNAmonsters uit verse spraints (uitwerpselen)
kunnen individuen worden herkend. Van
alle uitgezette otters is het ‘DNA-profiel’
bekend. Zo kon worden vastgesteld dat al
in het eerste jaar van het herintroductieprogramma nakomelingen waren geboren.
Ook kan een stamboom worden samengesteld3. Op basis daarvan kan nauwkeurig
de mate van inteelt worden bepaald. In
kleine afgesloten populaties treedt dit ver-

schijnsel altijd op, al is niet duidelijk vanaf
welk niveau dit een negatieve uitwerking
heeft op de populatie. Dit kan zich manifesteren in een afname van de vruchtbaarheid, een grotere sterfte van juvenielen
(jongen), lichaamsafwijkingen of een grotere gevoeligheid voor ziektes.
Vanaf 2002 onderzoekt Alterra ook, zo mogelijk, alle dood gevonden otters. Daarbij
wordt gekeken naar de sterfteoorzaak, de
algehele conditie, de leeftijd en naar de reproductieve status. Tevens wordt een DNAmonster genomen. Zo kan worden vastgesteld of het dode dier afkomstig is van de
Nederlandse populatie en waar en wanneer de otter eerder is waargenomen.
De otter maakt sinds 2012 ook deel uit van
het NEM (Netwerk Ecologische Monitoring), waarbij de Zoogdiervereniging, met
hulp van vrijwilligers van de werkgroep
CaLutra, de landelijke verspreiding monitort via sporenonderzoek. Verder gebruiken enthousiaste otterspeurders en
beheerders cameravallen, wat extra informatie oplevert over aantallen, aanwezige
jongen en het gebruik van bepaalde faunapassages.
Al deze informatie geeft een goed beeld
van de status van de otterpopulatie, de
jaarlijkse aanwas en sterfte en de mate
van inteelt4. Op basis hiervan kon de populatieomvang in het winterseizoen 20122013 worden geschat op 100-120
individuen, waaronder circa 40 reproducerende vrouwtjes.

Verkeerssterfte onder otters
Het aantal dood gevonden otters stijgt van
jaar tot jaar. In ruim 80% van de gevallen
betreft het een verkeersslachtoffer. Uit
vroegere jaren en ook van andere Europese landen is bekend dat sterfte in visfui-

Droge looprichel geschikt voor otters. Foto Freek Niewold

ken ook een aanzienlijk risico vormt voor
otters5. De afgelopen jaren kon slechts van
een enkele dood aangetroffen otter als
doodsoorzaak verdrinking worden vastgesteld. Over fuikslachtoffers krijgen we tot
nu toe nauwelijks meldingen. In 2013 bedroeg het aantal geverifieerde verkeersslachtoffers 23 en in 2014 is het aantal
verkeersslachtoffers opnieuw hoger dan
het jaar daarvoor (fig. 1). Hierbij moet worden bedacht dat een onbekend aantal
slachtoffers niet wordt gemeld dan wel
niet wordt gevonden. Aanrijdingen vinden
het hele jaar plaats, maar er is wel een
duidelijk seizoenspatroon, met de meeste
slachtoffers in de maanden augustus, september en oktober (fig. 2). Veel jonge otters, op de leeftijd van ongeveer een jaar,
vertrekken dan uit het territorium van de
moeder en gaan op zoek naar eigen leefgebied. Deze jonge otters lopen echter een
aanzienlijk risico om te verongelukken. En
als ze eenmaal nieuw leefgebied hebben
weten te bereiken, bestaat een grote kans

Figuur 1 Het jaarlijkse aantal gemelde (en geverifieerde) verkeersslachtoffers binnen het voormalige uitzetgebied (Nationaal Park Weerribben-Wieden, Rottige Meenthe, Lindevallei, Brandemeer en Olde Maten) en daarbuiten. 2014 betreft het aantal
verkeersslachtoffers tot 1 november.

daar vroeg of laat te sneuvelen in het verkeer, omdat er in veel van deze ‘buitengebieden’ nog onvoldoende faunavoorzieningen zijn. In de huidige situatie fungeren
veel van deze gebieden als zogenoemde
‘putgebieden’, waar de sterfte groot is.
Een voorbeeld is Doesburg (Gelderland)
waar zich een kleine populatie had gevestigd, maar waar al geruime tijd nog slechts
één otter aanwezig is.
Voor de populatie als geheel is het van belang dat er vitale bronpopulaties zijn die
jaarlijks veel jonge dieren produceren die
andere gebieden kunnen koloniseren. De
populatie in het voormalige uitzetgebied
fungeert momenteel als enige ‘bronpopulatie’. Dat wil zeggen dat van hieruit andere gebieden worden bevolkt. Dit gebied
is sinds 2008-2009 geheel bezet met otters
en er vindt jaarlijks veel aanwas plaats.
Ondanks alle aanwezige voorzieningen
sneuvelen hier als gevolg van het verkeer
de laatste jaren 6-8 otters, vooral aan de
randen van het gebied. Deze knelpuntlo-

Figuur 2 Seizoensverloop in het aantal meldingen van verkeersslachtoffers bij otters
(periode juli 2002-oktober 2014; n=146).
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caties dienen met grote urgentie te worden aangepakt.

Perspectieven Het is noodzakelijk
om meer bronpopulaties te creëren, om zo
het uitsterfrisico te verkleinen en te werken aan de totstandkoming van een duurzame otterpopulatie. Het waterrijke Friese
meren- en moerasgebied lijkt daarvoor
geschikt. Momenteel vallen hier jaarlijks
echter nog veel verkeersslachtoffers, ruim
de helft van het totale aantal. Als het op
termijn zou lukken om van deze Friese populatie een bronpopulatie te maken, kunnen geschikte leefgebieden elders in
Noord-Nederland eenvoudiger worden gekoloniseerd. Ook Noord-Holland kan vanuit
een Friese bronpopulatie worden bereikt. Op
de Afsluitdijk zijn al enkele verkeersslachtoffers aangetroffen, waarmee het nog
slechts een kwestie van tijd lijkt voordat de
eerste otters daar opduiken. De bronpopulatie in het voormalige uitzetgebied kan als
zodanig fungeren voor Oost, Zuidoost en
Zuidwest-Nederland. Ook Flevoland heeft
potentie om op termijn als bronpopulatie te
functioneren, van waaruit West-Nederland
kan worden bereikt. In Flevoland zijn weinig
infrastructurele knelpunten en veel geschikt
leefgebied met ottervriendelijke ruige oeverbegroeiingen. Maar voor het zover is, moet
het geringe aantal otters dat hier nu voorkomt, eerst toenemen. Verdere uitbreiding
naar leefgebieden met name ook in de richting van onze oostgrens is nodig om verbinding te kunnen maken met Duitse
populaties. Dit is noodzakelijk om de inteelt
in de Nederlandse populatie terug te dringen.

Verkeersslachtoffers voorkomen De jaarlijkse toename van het aantal
verkeersslachtoffers hangt enerzijds samen
met de toename in populatieomvang, ander-

Cameravalopname van een otter bij faunabuis onder de A6. Foto Freek Niewold

zijds met de daarmee samenhangende verdere verspreiding naar nieuwe leefgebieden.
Daar zijn ottervoorzieningen vaak nog niet op
orde. De otter is een oeverbewoner die zich
voornamelijk langs de oevers van watergangen verplaatst. Otters benutten de meeste
kunstwerken in watergangen bij onderdoorgangen van wegen, zoals bruggen en duikers. Het probleem is dat de dieren hier niet
altijd gebruik van maken. Het gebruik van
deze onderdoorgangen kan eenvoudig worden vergroot door het aanbrengen van een
droge oeverstrook of droge looprichel,
samen met een begeleidend kleinwildraster.
Bij bekende of potentiële oversteekplaatsen
over wegen en bij onderdoorgangen die vaak
onder water staan is de aanleg van een
droge faunabuis met geleidende kleinwildrasters een oplossing. Het gebruik van deze
voorzieningen kan worden vastgesteld door
de aanwezigheid van otterspraints of met
behulp van cameravallen. In 2013 zijn door
Alterra binnen het verspreidingsgebied van
de otter alle bekende en potentiële oversteeklocaties geïnventariseerd op risico’s
voor otters5. Daarnaast zijn bestaande voorzieningen getoetst op hun effectiviteit. Indien
er al een otter op een locatie was verongelukt is deze als ‘actueel knelpunt’ aange-

merkt. Het nemen van maatregelen kost tijd
en geld en daarom moeten de meest urgente knelpunten met hoogste prioriteit
worden aangepakt. Dan gaat het om plekken
waar al veel slachtoffers zijn gevallen of locaties die op belangrijke doortrekroutes liggen. Er zijn 22 locaties als actueel knelpunt
aangemerkt, met name in Friesland en
Overijssel. De meest beruchte locatie is de
A6 ter hoogte van het Tjeukemeer (Friesland) waar in een paar jaar tijd 13 otters zijn
doodgereden. In dit lange oversteektraject
langs het Tjeukemeer liggen enkele goed
gebruikte onderdoorgangen met een faunabuis. Helaas is het uitgerasterde traject te
kort gebleken, want de otters sneuvelen juist
buiten de rasterzone. Er ligt een uitgewerkt
plan6 om deze locatie veiliger te maken voor
de otter, maar vooralsnog stagneert het in
de uitvoering. Op een ander belangrijk knelpunt, de Blauwehandse weg (N334) die De
Wieden doorkruist, zullen binnenkort vier
extra faunatunnels worden aangelegd. Al
met al zijn er volop kansen om in Nederland
een duurzame otterpopulatie te verkrijgen.
Daarvoor is het dringend noodzakelijk om op
korte termijn extra maatregelen te nemen
op de meest urgente knelpuntlocaties. Wanneer de otters daardoor tegelijkertijd de geschikte leefgebieden langs onze oostgrens
kunnen benutten, maakt dit uitwisseling met
de nu nog veraf gelegen Duitse populaties
beter mogelijk. Het probleem van inteelt zal
dan kunnen worden teruggedrongen.
Loek Kuiters, Dennis Lammertsma en
Hugh Jansman zijn werkzaam bij Alterra. Freek Niewold (voorheen werkzaam bij Alterra) is thans werkzaam bij
Niewold Wildlife Infocentre.

Verder lezen?

Verkeersslachtoffer. Foto Harrie Bosma
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Meervleermuis met ring. Foto Anne-Jifke Haarsma

Vleermuizen in Limburgse
mergelgroeven
Mergelgroeven zijn belangrijk als winterverblijfplaats voor vleermuizen. Maar wat bepaalt
eigenlijk de geschiktheid van een mergelgroeve voor vleermuizen, welke eisen stellen de
vleermuissoorten aan een groeve en in hoeverre heeft menselijk medegebruik gevolgen
voor de aanwezige vleermuispopulatie? In opdracht van de provincie Limburg heb ik gegevens over vleermuizen en mergelgroeven gebundeld en geanalyseerd.
Anne-Jifke Haarsma

De winning van kalksteen in Limburg is, voor
zover bekend, minstens 2000 jaar oud. Deze
losse kalkmergel werd gebruikt voor de verbetering van landbouwgronden. Het waren
waarschijnlijk de Romeinen die de eerste
blokken ontgonnen. Na het vertrek van de
Romeinen is het gebruik van kalksteenblokken in de vergetelheid geraakt en pas rond
de 12e eeuw weer herstart. In die periode
ontstonden de eerste ondergrondse mergelgroeven. Tot rond 1920 is op grote schaal
mergel gewonnen. Daarna wordt het accent
van de mijnbouw verlegd naar de bovengrondse winning in dagbouwgroeven. De
winning van mergel vond voornamelijk in de
winter plaats (Orbons 2005).

Naast mergelwinning werden de mergelgroeven in vroeger tijden ook gebruikt als
onderaardse kapel, grotwoning, kunstuiting
van Jezuïeten, grafkelder, opslagruimte en
kraal voor het vee. Toen mergelwinning niet
meer winstgevend was, kregen veel groeven
een andere gebruiksfunctie: onder andere
champignonteelt, witlofkwekerij, wijnkelder
en de opslag van materialen. Ook werden
groeven ingericht als toeristische attractie,
zoals de Valkenburgse catacomben, Fluwelengroeve en de modelsteenkolenmijn. Momenteel worden mergelgroeven nog steeds
voor diverse toeristische activiteiten gebruikt.
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Vleermuizen toen en nu Voor de
start van de ondergrondse mijnbouw in Limburg overwinterden vleermuizen waarschijnlijk in natuurlijke grotten, zoals in de
Eifel of Ardennen. Omdat mijnbouwactiviteiten voornamelijk in de winter plaatsvonden,
is het onwaarschijnlijk dat vleermuizen in de
meer intensief gebruikte groeven (of delen
van groeven ) overwinterden. Toen de eerste
vleermuisonderzoekers rond 1930 de mergelgroeven betraden, overwinterden hier al
vele honderden vleermuizen.
Van de 295 bekende Limburgse mergelgroeven worden er momenteel 136 door vleermuizen gebruikt. In 75 van deze groeven
worden één of meerdere Natura 2000-soor-

Vale vleermuis in winterslaap. Foto Bernadette van Noort

ten, namelijk ingekorven vleermuis (Myotis
emarginatus), meervleermuis (Myotis dasycneme) en vale vleermuis (Myotis myotis)
waargenomen. De door vleermuizen gebruikte mergelgroeven verschillen sterk in
afmeting, inrichting en gebruik. In 32 mergelgroeven vinden toeristische activiteiten
plaats. Dit zijn vooral de grotere groeven. Van
de kleinere groeven zijn er in totaal 36 mergelgroeven min of meer vrij toegankelijk
voor mensen. Daarnaast zijn 68 groeven afgesloten met een hek of deur of anderszins
moeilijk bereikbaar voor mensen. Theoretisch worden vleermuizen in deze groeven
het minst verstoord.
Een mergelgroeve is voor vleermuizen meer
dan alleen een winterverblijfplaats. Hoewel
verwarrend bedoelen de meeste vleermuisonderzoekers met de term winterverblijfplaats
het
totaal
aan
functies:
winterverblijfplaats, paarverblijfplaats, paarontmoetingsplaats, zomerverblijf, mannenverblijf en rustplaats. Voor de meeste
vleermuissoorten start half juli de paartijd.
Rondom deze periode kunnen de eerste
vleermuizen in en rondom een groeve worden waargenomen. Pas half mei verlaten de
laatste vleermuizen de mergelgroeven.

Mergelgroeven en microklimaat
Het klimaat in een winterverblijfplaats, het
microklimaat, is voor vleermuizen erg be-

langrijk. Om het microklimaat tussen groeven onderling te kunnen vergelijken is het
verschil tussen de temperatuur van plafond
en grond als maat gebruikt. Bij de ingang
van een mergelgroeve is dit verschil zeer
groot, meer achterin een groeve wordt dit
verschil steeds kleiner. Dit wordt de stabilisatiewaarde genoemd. Groeven met een
lage stabilisatiewaarde zijn klimaatstabiel
(statisch) en groeven met een hoge waarde
zijn instabiel (dynamisch). Uit een vergelijking tussen de verschillende groeven, blijkt
dat drie factoren 1. het aantal ingangen, 2.
de hellingshoek van de groeven en 3. het feit
of er wel of geen versmalling of tunnelvorming aanwezig is, een significant effect hebben op het microklimaat/het microklimaat in
een groeven hoofdzakelijk bepalen.

Natura 2000-vleermuissoorten
en microklimaat De overwinteringsvoorkeuren van de drie Natura 2000-vleermuissoorten zijn heel divers. Elke soort
heeft z’n eigen optimumtemperatuur, ofwel
de temperatuur waarbij de meeste individuen van een soort overwinteren. De dichtheid en de populatieomvang van alle drie de
Natura 2000-soorten worden door het heersende microklimaat beïnvloed.
De ingekorven vleermuis prefereert groeven
met een groot statisch gedeelte en een temperatuur rond de 8 graden (met een tempe-
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ratuurbereik tussen de 2,5 en 13,5 graden).
Vaak overwinteren ingekorven vleermuizen
achterin een mergelgroeve of in doodlopende stukken vlakbij een hoofdingang. Dit
soort plekken wordt nauwelijks beïnvloed
door de buitentemperatuur. De ingekorven
vleermuis hangt hoofdzakelijk vrij aan het
plafond. Ingekorven vleermuizen komen
nauwelijks voor in dynamische groeven: de
meeste waarnemingen zijn gedaan in groeven met een hoge stabilisatiewaarde. De
hoogste dichtheden ingekorven vleermuizen
worden in groeven met tunnelvorming of een
versmalling aangetroffen. De meervleermuis heeft daarentegen duidelijk een voorkeur voor dynamische groeven met een
temperatuur rond de 7 graden (met een
temperatuurbereik tussen de -2 en 13 graden). De meervleermuis hangt graag relatief
voorin een mergelgroeve, vlakbij de ingang.
Hoe dichter bij de ingang, hoe meer de
meervleermuis wegkruipt in kieren en spleten. De meervleermuis kiest hierbij delen
van groeven, waarvan de temperatuur sterk
beïnvloed wordt door de buitentemperatuur.
In groeven met een hoge stabilisatiewaarde
is het goed mogelijk een hoge dichtheid
meervleermuizen aan te treffen. Andere
soorten met een voorkeur voor dynamische
groeven zijn Brandt’s vleermuis (Myotis
brandtii), grijze grootoorvleermuis (Plecotus
austriacus) en Bechsteins vleermuis (Myotis

Verschillende toegangen van Mergelgroeven. Foto’s Anne-Jifke Haarsma

bechsteinii). De vale vleermuis kan op zowel
warme als koude plekken, in zowel statische
als dynamische mergelgroeven worden
waargenomen. De optimum temperatuur
ligt rond de 8 graden (met een temperatuur
bereik tussen 3 en 13 graden). De vale vleermuis hangt vrijwel altijd vrij.

Vleermuizen versus menselijk
medegebruik en microklimaat
Om het effect van menselijk medegebruik op
de populatie vleermuizen te onderzoeken
zijn de mergelgroeven onderverdeeld in 3
groepen: geen medegebruik, sporadisch
medegebruik en intensief medegebruik. Per
groeve is de populatietrend vergeleken met
de gemiddelde trend over alle mergelgroeven in Limburg. Vervolgens is in een multivariate toets onderzocht welke variabele
(medegebruik of microklimaat) een populatietrend in een groeve het best kan verklaren. Uit de resultaten blijkt dat het beheer en
medegebruik van een mergelgroeve een effect heeft op aanwezige vleermuizen, zowel
op de dichtheid vleermuizen als de populatietrend. De ingekorven vleermuis reageert
gematigd op medegebruik. Gemiddeld is de
dichtheid ingekorven vleermuizen lager in
groeven met medegebruik. Doordat de ingekorven vleermuis vaak het achterste gedeelte van een groeve gebruikt of gedeeltes
waar geen medegebruik plaatsvindt, kan de

ingekorven vleermuis waarschijnlijk verstoring vermijden. Voor de meervleermuis is
het heersende microklimaat belangrijker
dan de manier waarop een mergelgroeve
beheerd of gebruikt wordt. Als het microklimaat geschikt is, wordt de meervleermuis in
hoge dichtheden waargenomen, in zowel
mergelgroeven met als zonder medegebruik. Het is onbekend of de meervleermuis
verstoring tijdens medegebruik weet te vermijden door op plekken te hangen zonder
activiteiten of door bijvoorbeeld diep weg te
kruipen in een kier of karstpijp. De vale
vleermuis reageert duidelijk op beheer en
medegebruik. De vale vleermuis doet het
goed in groeven met medegebruik, maar in
groeven zonder afsluiting of een afsluiting
die wekelijks wordt opengebroken neemt de
populatie af. Dit doet vermoeden dat de vale
vleermuis erg gevoelig is voor verstoring.
Mogelijk is de vale vleermuis gevoeliger voor
verstoring, omdat deze grote soort vrijwel altijd vrij hangt en daardoor goed zichtbaar is
en wordt bekeken en/of gefotografeerd.

Soortspecifiek beheer van de
mergelgroeven De drie Natura 2000vleermuissoorten stellen elk heel andere
eisen aan hun leefgebied. Beheer- of inrichtingsmaatregelen van mergelgroeven kunnen voor de ene soort daarom gunstiger
uitpakken dan voor de andere soort. Veelvul-

dig toegepaste maatregelen, zoals het afsluiten van groeven en daarmee het verkleinen van ingangsopeningen of het aanleggen
van een tunnel of versmalling zijn gunstig
voor de ingekorven vleermuis. Dat blijkt uit
de sterke toename van de populatie en het
aantal gebruikte objecten. Dit in tegenstelling tot de meervleermuis en de vale vleermuis. De populatie meervleermuizen is al
jaren stabiel en de vale vleermuis neemt iets
toe, terwijl andere soorten duidelijk toenemen. Beide soorten houden (over het algemeen) van dynamische winterverblijfplaatsen. Veel groeven met voorheen een
groot dynamisch gedeelte worden meer statisch en raken daardoor ongeschikt voor
overwintering. Bovendien vindt verstoring
door medegebruik vaak plaats in het inganggedeelte, waardoor meervleermuis en
vale vleermuis hinder kunnen ondervinden.
Op grond hiervan wordt het hoog tijd om beheer- en inrichtingsmaatregelen te nemen
voor juist de dynamische soorten! Naast
meervleermuis en vale vleermuis zijn dat
ook Brandt’s vleermuis, grijze grootoorvleermuis en Bechsteins vleermuis. In het
rapport zijn beheermaatregelen opgenomen, die in de meeste gevallen kunnen samengaan
met
het
behoud
van
cultuurhistorische waarde en toeristische
activiteiten.
Anne-Jifke Haarsma is als ecoloog verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Naast haar onderzoek naar de meervleermuis heeft ze een eigen adviesbureau en is
als vrijwilliger actief in vleermuisonderzoek
en -bescherming (ahaarsma@dds.nl)
Dit artikel geeft een samenvatting van de
(opmerkelijke) resultaten. Het rapport is te
downloaden op www.batweter.nl onder publicaties.

Verder lezen?

Figuur 1 Relatie tussen de stabilisatiewaarde en de variabele tunnelvorming/versmalling aanwezig.
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HyperKORT

Dirk Criel bespreekt op eigen wijze onderwerpen over zoogdieren afkomstig van het internet.
De cijferaanduidingen tussen haakjes verwijzen naar overeenkomstige links op de website van de Zoogdiervereniging.
www.zoogdiervereniging.nl/zoogdier

Voedselconcurrentie Ik berichtte al
verschillende keren in Zoogdier (23/4 en
25/1) over het wangedrag van grijze zeehonden ten aanzien van onze hulpeloze
bruinvissen. Die grijsaards schrikken er
niet voor terug om af en toe zo’n klein walvisje bij de keel te grijpen. De bewijslast
lag tot voor kort moeilijk en forensisch on-

derzoek was noodzakelijk om de dader
voor te leiden en met de feiten te confronteren. Nu DNA van meerdere grijze zeehonden is gevonden in de wonden van in
Nederland gestrande bruinvissen, heeft
ontkennen geen zin meer (1,2). Grijze zeehonden bejagen en verorberen niet alleen
vissen maar ook andere zeezoogdieren.
Dat wordt beslist levenslang.

Zoogdieren op Internet tv Nu inhoud in televisieprogramma’s op de
tweede plaats komt, kan je enkel nog de
videotheek of het internet afschuimen
naar interessante natuurdocumentaires.
Vergeet ook niet dat tal van natuurliefhebbers korte, soms opvallende filmpjes posten over bijzondere gedragingen van
(zoog)dieren. Vaak laat de kwaliteit te wensen over maar wat je te zien krijgt is niet

zelden uitzonderlijk. Het zou mooi zijn om
die eens op één site bij elkaar te zetten.
Ik heb eens gekeken wat er zoal aan zoogdieren op het ‘www’ te rapen valt. Dat is al
heel wat als je via de geijkte kanalen zoals

YouTube en Vimeo op allerlei onderwerpen
zoekt of de televisiezenders afschuimt op
pas uitgezonden documentaires. Om al dat
fraais te vinden, moet je wel het onderste
uit de kan halen. Net als voor andere informatie ga je met zoekwoorden en zoekcombinaties aan de slag. Het woord
‘zoogdieren’ ligt alvast voor de hand maar
elke vertaling daarvan levert nog meer resultaten op. Om ons daarbij te helpen, kan
bij Vimeo een groep worden opgericht die
specifieke zoogdierenfilmpjes clustert (1).
Momenteel zijn er dat bijna 70. Weinig bekend is ook dat sommige zoogdierenverenigingen een televisiekanaal hebben
opgezet en hun eigen filmpjes uitzenden
via het net. Niet zelden met een uitstekende inhoud zoals het berenfilmpje van
de Spaanse roofdierenvereniging Fondo
para la Protección de los Animales
(FAPAS) bewijst (2). Als Zoogdiervereniging
zijn we uiteraard niet achtergebleven en
als het goed is heb je met onze ‘Zoogdier
TV’ al eens via onze nieuwsbrief of website
kennis gemaakt (3). We zitten momenteel
aan 31 video’s die goed zijn voor een kleine
twee uren televisieplezier. Maar ook andere verenigingen hebben ons voorbeeld
gevolgd of wij hun voorbeeld - wie zal het
zeggen - zoals de Mammal Society (4) en
de PTES (5). Door op soort of onderwerp te
zoeken vind je er beslist nog meer. Ik nam
de proef op de som en was verbaasd hoeveel filmpjes bijvoorbeeld het thema ‘molshopen’ aansnijden. Hou je dus vooral niet
in.
Als het wat meer mag zijn, dan kan je bij
tijd en wijlen een leerrijke “praatvideo”
meegraaien op de website van TED-talks
(6), zoals die van de alom bekende Nederlandse primatoloog Frans de Waal over
moraliteitsgedrag van dieren (7).

voorkomen zijn vooral de duurdere automerken zoals Audi, BMW en Mercedes op
zoek gegaan naar oplossingen om hun auto’s standaard te voorzien van een bijtbescherming (3). In hun zoektocht naar een
gepaste oplossing wordt geen moeite gespaard (4). Ik zag fonkelnieuwe auto’s in
kooien opgesteld staan waarin vervolgens
één of meerdere steenmarters hun ding
mochten doen. Zo nodig ging men met de
slijpschijf door de carrosserie om op gepaste wijze camera’s en ander detectiemateriaal onder de motorkap te duwen en
zo het doen en laten van de marter te volgen. Op het internet vind je hierover tal van
filmpjes terug. Fretten figureren vaak als
invaller voor de steenmarter om tegenmaatregelen uit te testen (5). Maar slechts
enkele trucjes werken (6 en 7) en een goed
afgesloten garage ofwel elektrische afweerplaatjes, die op de autobatterij worden aangesloten, zijn uiteindelijk nog het
meest efficiënt (8). Geloof me!

Automarters Als je in 1959 bij Esso

Vergane glorie Als verwoed verzame-

benzine tankte, stopte je - althans volgens
de reclameslogan toen - een tijger in je
tank (1). Niemand stond er toen bij stil dat
vijftig jaar later een ander roofdier echt
een onderkomen in onze auto zou vinden:

laar van (oude) zoogdierenboeken voel ik
me op het internet de koning te rijk. Vooral
omdat me de centjes ontbreken om historische werken aan te schaffen. Dan liever
een digitaal exemplaar zonder de muffe
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de steenmarter. Toegegeven: niet zo spectaculair en gracieus als een gestreepte
reuzenkat, maar je zal het wel geweten
hebben. Het beestje is immers erg efficiënt in het doorbijten van autokabels. Het
ene automerk is daarbij al meer geliefd
dan het andere (2). Om (imago)schade te

geur van inkt en papier dan me geheel het
genoegen te ontzeggen om oude boeken te
doorbladeren. De oude meesters zijn nu
dichterbij dan ooit vooral dankzij de Franse
nationale bibliotheek Gallica (1) en het
Amerikaanse Internet Archive (2). Beide
hebben hun uiterste best gedaan om tal

van historische natuurboeken te ontsluiten. Ik kan ze nu vanuit mijn luie zetel digitaal bepotelen zonder dat een overjaarse
bibliothecaris over mijn schouder meekijkt
en nauwlettend toeziet dat geen vingerafdrukken achterblijven. Mogelijk dat ook jij
gebeten raakt. Toets met een kritische
geest de bizarre wetenschappelijke feiten
en veronderstellingen van weleer aan onze
huidige kennis. Je staat soms versteld over
de nonsens die gerenommeerde wetenschappers op papier hebben gezet, niet
zelden met een moraliserende ondertoon.
Je moet het wel zien in de tijdsgeest van
weleer, toen men nog niet beschikte over
moderne onderzoeksmethoden en andere,
dan alleen objectieve factoren bepaalden
wat waarheid en fictie was.
Naast voormelde archieven bestaand er uiteraard nog tal van digitale bibliotheken
met natuurwetenschappelijke werken,
maar met deze beide geraak je al een heel
eind verder.

Zoogdieren in oorlog In de oorlogsvoering is niets te gek om te worden beproefd. Niet verwonderlijk dat ook
zoogdieren worden ingezet (1). Neem als
voorbeeld de levende bommen onder de
vorm van exploderende ratten (2) en vleermuizen (3). Het is bevreemdend dat wilde
zoogdieren technieken krijgen aangeleerd
om met land- en zeemijnen om te gaan.
Beter bekend zijn de trainingsprogramma’s van dolfijnen en zeeleeuwen (4 en 5).
Ik raakte door het onderwerp geïntrigeerd
na het lezen van een artikel over de reac-

tivering van het Russische programma dat
gebruik maakt van tuimelaars voor oorlogsvoering (6). Aanleiding was de recente
herovering van het Krim op Oekraïne door
de Russen. Het trainingsprogramma werd
in 1960 opgestart onder het bewind van de
Sovjet Unie, maar na de onafhankelijkheid
van Oekraïne in 1991 werd het overgedragen aan de Oekraïense zeemacht. Hen
ontbrak echter de nodige kennis waardoor
het enkel nog voor publieke doeleinden
werd ingezet, o.m. voor het werken met
mindervalide kinderen. Het trainingscentrum in Sebastopol is één van de twee trainingscentra in de wereld. Het tweede
wordt beheerd door de Amerikaanse marine in San Diego (7 en 8). Het is verwonderlijk en tegelijk beangstigend met
hoeveel zeezoogdieren daar wordt of werd
geëxperimenteerd. Ik telde niet minder
dan 16 zoogdiersoorten. De Navy bouwt
het programma af en wil het in 2017 geheel stopzetten (9). Hoogtechnische snufjes zullen de taak van de dieren
overnemen. Een goede zaak voor de dieren.
Gelukkig staan daartegenover ook meer
inspirerende trainingsprogramma’s waarbij zoogdieren als ontmijners worden ingezet. Een van de opmerkelijkste is APOPO een Engels acroniem voor ‘Anti-Persoonsmijnen Ontmijnende Product Ontwikkeling’
(10 en 11). Het initiatief gaat uit van een
Belgische niet-gouvernementele organisa-

er twee bloedlijnen zijn die respectievelijk
naar Algerije en Marokko lopen. Waarschijnlijk werd de aap al in de periode van
de Arabische heerschappij door de Moren
in Zuid-Spanje ingevoerd en als huisdier
gehouden. Mogelijke data liggen tussen
711 en 1492, maar een eerste schriftelijke
bevestiging van hun aanwezigheid stamt
uit 1704 - het moment dat Gibraltar tijdens
de Spaanse Successieoorlog werd overgedragen aan het Verenigd Koninkrijk.
De legende gaat dat zolang er apen op de
rots leven, Gibraltar in handen blijft van de
Britten. De Britten doen er dan ook alles
aan om ervoor te zorgen dat de apen niet
het loodje leggen. Reeds meerdere keren
was het bijna zover. Voor het laatst in 1942
- in volle oorlogstijd - toen er nog maar enkele dieren overbleven. De legende indachtig verordende de Britse eerste
minister Winston Churchill om vanuit Marokko meteen nieuw bloed aan te voeren
(1). Anders had het leven op Gibraltar er
misschien helemaal anders uitgezien.
In 1763 werd ook een groep losgelaten in
Duitsland. Deze deed het aanvankelijk zeer
goed, maar in 1784 werd de groep uiteindelijk toch door mensen uitgeroeid.

Hypnotiserende hermelijnen
tie. Die traint Gambia-hamsterratten voor
het opsporen van landmijnen omdat dit
grote knaagdier een scherpe geurzin bezit.
In 1997 stelde de Belgische overheid financiële middelen ter beschikken om het
idee uit te werken waarna het APOPO in
2000 in Tanzania operationeel werd. De
hamsterratten kregen er terecht de bijnaam ‘HeroRat’ en hun heldendaden zijn
o.a. via Facebook (12) en Twitter (13) te volgen.

De aap van Churchill De magot of
Berberaap is de enige apensoort die Europa kent. Op de rots van Gibraltar leeft
een kleine populatie van ruim tweehonderd
dieren die er kunstmatig in stand wordt
gehouden. Het beestje is niet van oorsprong Europees maar stamt uit NoordAfrika. Genetische onderzoek wees uit dat
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Er zijn in de natuur gebeurtenissen die je
pas gelooft als je ze met eigen ogen hebt
gezien. Eén van die wonderbaarlijke dingen is de dodelijke dans die de hermelijn
uitvoert als hij op konijnenjacht gaat. In
steeds kleinere kringen omloopt hij razendsnel de grazende dieren waarbij hij
wilde buitelingen maakt. Het konijn kijkt
daarbij onverschillig toe en lijkt wel gehypnotiseerd. Naarmate de hermelijn
dichterbij komt, wacht hij zijn kans af om
met een snelle uitval het konijn bij de nek
te grijpen en te doden. Opvallend efficiënt.
Hoe dit in zijn werk gaat werd door de BBC
op film vastgelegd en was voorheen al te
zien in de reeks ‘Weird Nature’ (1 en 2). Het
lijkt bijwijlen op een dodelijk spel dat met
wat geluk ook door een gewone sterveling
op film kan worden vastgelegd (3).

Volwassen wijfje hazelmuis. Foto Goedele Verbeylen

Onderzoek naar ernstig bedreigde soort

Het laatste Vlaamse hazelmuisbolwerk
Sinds de eerste hazelmuisexcursie in 2003 zijn de hazelmuisactiviteiten van de Vlaamse
Zoogdierenwerkgroep tien jaar later uitgegroeid tot een intensief populatieonderzoek.
Het oostelijke deel van de gemeente Voeren is het laatste Vlaamse bolwerk van de hazelmuis, die op de recente Rode Lijst in de categorie ‘ernstig bedreigd’ staat. Daarom werden in
2009 de eerste stappen gezet in een onderzoek dat tot doel heeft zo veel mogelijk informatie in te
zamelen over deze slaapmuis, en op die manier betere beschermingsmaatregelen te formuleren.
Goedele Verbeylen

Om de hazelmuispopulatie in detail op te
volgen, moesten we op zoek naar een methode met een voldoende groot vangst- en
hervangstsucces. Het gebruik van nestkasten en nestbuizen bleek hiervoor ontoereikend. Ook met live-traps die in de struiken
werden geplaatst, kregen we slechts een beperkt deel van de populatie te pakken: op
maximaal 3% van de valnachten werden hazelmuizen gevangen, wat maar iets meer
was dan bij het controleren van nestkasten
en nestbuizen. Bovendien zat in sommige
gebieden en seizoenen tot 75% van de vallen
vol met bosmuizen, grote bosmuizen en
rosse woelmuizen, wat telkens zeer veel tijd
vroeg om de vallen schoon te maken en weer
scherp te zetten.

Op zoek naar een goede vangmethode In de lente en zomer van 2013
ontwikkelden we via uitgebreide observaties

een nieuwe live-trapmethode, waarbij de
vallen op een hangplatform geplaatst worden zodat ze wel toegankelijk zijn voor hazelmuizen, maar niet voor bosmuizen, grote
bosmuizen en rosse woelmuizen. Dit was
een grote – ook op internationale schaal belangrijke – doorbraak in het live-traponderzoek. Vanaf de late zomer van 2013 werden
in twee studiegebieden (een spoorwegbermgedeelte en een bosgebied) 190 van
deze hangplatforms opgehangen. Hierop
vangen leverde in de spoorwegbermen niet
alleen veel meer individuen op dan bij het
controleren van nestkasten en nestbuizen,
de hazelmuizen werden ook veel vaker hervangen, met in sommige seizoenen vangsten
op meer dan 30% van de valnachten. Deze
methode werkte hier zelfs zo goed dat bij
elke vangsessie een zeer groot deel van de
aanwezige hazelmuispopulatie gevangen
werd (in lente-zomer 2014 tussen 57 en 96%;
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voor de nestkast- en nestbuiscontroles was
dit slechts tussen 1 en 49%). Dit leverde zeer
veel gegevens op over dichtheden, overleving, voortplanting en verplaatsingen. In het
bosgebied, waar de hazelmuisdichtheid tien
maal lager ligt, werkte de vangmethode echter niet goed. Vermoedelijk kwam dit doordat de vegetatie hier minder dicht is,
waardoor de hazelmuizen de hangplatforms
minder vaak durven bezoeken.

Snelle voortplanting Op het internationale slaapmuizencongres dat in september doorging in Denemarken, werd nog
verkondigd dat de Litouwse hazelmuispopulatie uniek is omdat sommige volwassen
wijfjes tot driemaal per jaar jongen kunnen
krijgen en sommige jonge wijfjes zich reeds
voortplanten in hun geboortejaar. Onze gegevens tonen echter aan dat bij de Vlaamse
populatie exact hetzelfde gebeurt. In 2014

kregen vele hazelmuiswijfjes hun eerste
worp eind mei of in juni, werden sommige
dieren vlak daarna opnieuw zwanger terwijl
ze hun eerste worp nog zoogden en waren
enkele dieren in september al aan hun derde
worp toe. Bij de jongen waren verschillende
mannetjes half juli al seksueel actief en
waren sommige wijfjes begin augustus al
zwanger.
De zachte winter en het feit dat 2014 een
vroeg, voedselrijk jaar was, hebben een positieve invloed gehad op de voortplanting.
Gewoonlijk komen de hazelmuizen rond eind
maart/begin april uit de winterslaap (na de
koude winter van 2013 was de eerste waarneming zelfs pas op 25 april), maar in 2014
werd op 11 maart al een wakkere hazelmuis
aangetroffen. Hierdoor konden ze vroeger
aan de voortplanting beginnen. Zo werden er
in 2014 al jongen geboren op 4 mei, terwijl
de vroegst bekende geboorte uit voorgaande
jaren dateert van ongeveer 25 mei. Er was
ook zeer veel voedsel aanwezig, onder andere wilde kersen en hazelnoten die een
maand vroeger rijp waren dan andere jaren.
Hierdoor konden zowel volwassen als jonge
dieren zeer goed aangevet de winterslaap ingaan (figuur 1).

Verplaatsingen en barrières
Lang werd gedacht dat hazelmuizen zelden
op de grond komen en dat onderbrekingen
in de struik- en boombegroeiing een sterke
barrière vormen bij verplaatsingen. De laatste jaren wordt dit echter meer en meer
weerlegd. Zo zijn er in Groot-Brittannië en
Duitsland situaties bekend waarbij hazelmuizen af en toe wegen oversteken en tot
vijfhonderd meter afleggen over onbegroeide
akkers. Uit ons onderzoek blijkt dat niet alleen jonge hazelmuizen tijdens de dispersie
barrières oversteken, maar dat ook volwas-

sen hazelmuizen dit regelmatig doen tijdens
hun dagelijkse (of beter nachtelijke) activiteiten. Zo was er bijvoorbeeld een volwassen
mannetje (groene bolletjes op figuur 2) dat
in mei-augustus 2014 minstens vijf maal de
spoorweg (12 m) en de ernaast lopende toegangsweg (6 m) overstak, waarbij zijn leefgebied zich dus aan weerszijden van de
sporen bevond.
Een mogelijk belangrijke beperkende factor
voor de uitbreiding van de huidige hazelmuispopulatie (voorbij de grote spoorwegbrug, rode pijl op figuur 2), is de
aanwezigheid van katten. In het meest westelijke door hazelmuizen bewoonde spoorweggedeelte (rode ellips op figuur 2) werden
pas in 2013 voor het eerst hazelmuizen
waargenomen. Tegen juni 2014 was hier
echter geen enkele hazelmuis meer aanwezig. Aangezien dit het enige spoorweggedeelte is dat grenst aan bebouwing en we
hier vier verschillende huiskatten hebben
zien jagen (en langs de rest van het spoor
geen enkele), vermoeden we dat deze mee
zorgen voor de veel lagere overleving van de
hazelmuizen op deze plek. Gelukkig werd dit
gedeelte vanaf de zomer van 2014 langzaamaan terug bezet door jonge hazelmuizen. Sommige van deze jonge dieren (blauwe
bolletjes op figuur 2) waren afkomstig van
het andere uiteinde van de spoorwegberm
en legden daarbij tot 2,1 km af. Om de hazelmuizen een handje te helpen, plantte het
regionaal landschap in 2012 een houtkant
langs de zuidkant van de grote spoorwegbrug en wil Natuurpunt enkele percelen zo
beheren dat de vegetatie hier dichter en
voedselrijker wordt.

Toekomstig onderzoek We hopen de
combinatie van de verschillende onderzoeksmethodes (nestkasten en nestbuizen
controleren, live-trapping en nestenmonitoring) nog een drietal jaar vol te houden,
zodat we zowel informatie krijgen over jaren
met lage als met hoge dichtheden. Daarnaast zou zenderonderzoek een pak extra
informatie opleveren over habitatgebruik en
nestlocaties, maar dit is helaas duur. In 2013
werd een eerste test met halsbandzenders
gedaan, wat leidde tot de eerste vondst in
Vlaanderen van een bewoond winternest.
Ook de waarneming van een gezenderde hazelmuis die een holle vliertak van slechts
tien centimeter diameter als dagrustplaats
gebruikte, leverde een heel ander beeld op
van de vereisten waaraan ‘boomholtes’ moeten voldoen: het hoeven zeker niet altijd
dikke holle bomen te zijn.
Goedele Verbeylen is als vrijwilliger actief
binnen de Vlaamse Zoogdierenwerkgroep en
werkt voor Natuurpunt Studie

Monitoring In 2007 startten we in Voeren met een gestandaardiseerde monitoring
via nesttellingen langs vaste transecten. Het

Figuur 1 Gewichten (g) van de hazelmuizen in het spoorwegberm-studiegebied in
2014. Jongen van minder dan 9g werden niet meegerekend.

populatieonderzoek levert een belangrijke
bijdrage aan de validatie van deze monitoringmethode, omdat we hiermee voor het
eerst iets te weten komen over het verband
tussen het aantal gevonden nesten en het
werkelijke aantal aanwezige hazelmuizen.
Uit ons onderzoek blijkt ook dat vrije nesten
tellen en nestkasten en nestbuizen controleren gegevens opleveren die dezelfde jaarlijkse fluctuaties vertonen, en dat er ook
hazelmuizen voorkomen op locaties waar
nooit vrije nesten gevonden worden omdat
er geen geschikte randvegetatie aanwezig is
om deze in te bouwen.

Figuur 2 Enkele voorbeelden van verplaatsingen door hazelmuizen langs het spoor
in 2014. Blauwe bolletjes: jong mannetje (A: 21/7/2014, B: 2-3/8/2014, C: 16/814/9/2014, D: 25/9-22/10/2014). Groene bolletjes: volwassen mannetje.
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Gletsjermeer bij ons onderkomen

Zoogdierenonderzoek in Montenegro
Van 29 juli tot en met 8 augustus 2014 vond het jaarlijkse buitenlandse zoogdierenkamp van de
Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging plaats in Biogradska Gora in Montenegro. Naast 12 Nederlandse deelnemers van diverse pluimage waren er 6 Montenegrijnen op het kamp aanwezig
waarmee uitgebreid kennis en ervaring werden gedeeld.
Kees Mostert

Montenegro is relatief klein en onbekend,
maar heeft een zeer afwisselend landschap.
Het Nationale park ‘Biogradska Gora’ ligt in
een bergachtig gebied, in het centrale deel
van het land. Het park beslaat circa 54 km2
en omvat naast een zeer oud beukenbos
(een van de weinige ‘oerbossen’ in Europa),
bergen met toppen tot 2000 meter, vele
stroompjes en zes gletsjermeren, waarvan
er een laaggelegen is en omgeven door bos
(ons onderkomen was hier gesitueerd). De
hoogste delen bestaan uit bloemrijke graslanden met een rotsachtige omgeving In de
dalen zijn vlakkere delen met beken en riviertjes en kleinschalige landbouw. Genoeg
verschillende biotopen om een uitgebreide
scala aan zoogdiersoorten te verwachten.
Van kleine zoogdieren en vleermuizen was

millers waterspitsmuis

vrijwel niets bekend, dus daar lag een mooie
taak voor de Veldwerkgroep.

Alle middelen ingezet Vrijwel alle
ons beschikbare middelen werden ingezet
om zo veel mogelijk informatie over het
voorkomen van zoogdieren te verzamelen.
Zo werden er verschillende soorten loopvallen uitgezet om een breed scala aan kleine
zoogdieren te vangen. Mistnetten werden in
de avond geplaatst om in de nachtelijke uren
vleermuizen te vangen langs meren, riviertjes, plasjes en beken. Er werden opnames
met bat-detectors gemaakt en geluiden geanalyseerd. Overdag werden leegstaande
huizen, kelders en gebouwen onderzocht op
het voorkomen van vleermuizen en hun sporen. Ook bruggen over de watergangen wer-

veel stroompjes en beken

den zorgvuldig geïnspecteerd. Op allerlei
plaatsen werd gespeurd naar sporen. In de
nachtelijke uren werden landweggetjes bezocht om grotere zoogdieren te spotten met
lichtbundels. En last but not least werden op
strategische plekken cameravallen geplaatst om ook de meest verborgen zoogdiersoorten kunnen vaststellen.

Bijzondere waarnemingen Voor
het plaatsen van mistnetten worden vooral
kleine watergangen uitgezocht omdat daar
veel vleermuizen komen drinken of foerageren. Deze inventarisatiemethode leverde 12
soorten vleermuizen op. Bijzondere waarnemingen hebben voor ons Nederlanders
meestal betrekking op soorten die in West Europa ontbreken of die erg zeldzaam zijn.

vangst watervleermui

eerder is gemeld (op basis van een geluidsopname) en dat was van recente datum.
Onze opnamen worden momenteel gecheckt
door enkele deskundigen. Boven het meer
waren langdurig foeragerende kleine
dwergvleermuizen te horen (handig voor in
Nederland).
Het doorzoeken van een aantal leegstaande
huizen en andere gebouwen leverde vooral
verblijfplaatsen op van kleine hoefijzerneus.
In het park werd een onderkomen gevonden
met meer dan 100 exemplaren op de zolder.
Bij een avondtelling bleken via drie openingen maar liefst 175 exemplaren uit te vliegen. Twee derde deel hiervan bleek de weg
over te steken en naar de rivier te vliegen om
er te foerageren.

Maar het kan ook anders. De meest bijzondere waarneming van dit kamp is namelijk
de watervleermuis!
Boven het gletsjermeer werden diverse
vangsten gedaan van deze soort. Omdat er
ook een lacterend vrouwtje werd gevangen,
gaat dus niet alleen om toevallige waarnemingen, maar lijkt de soort zich ook voort te
planten in Montenegro. De watervleermuis
was nooit niet eerder in Montenegro vastgesteld, er was dus veel commotie en opwinding onder onze Montenegrijnse vrienden.
Qua verspreidingsareaal was de soort wel in
het noordoosten van het land te verwachten,
maar meldingen ontbraken. Andere vangsten hadden onder meer betrekking op gewone baardvleermuis, kleine vale vleermuis,
kleine dwergvleermuis, rosse vleermuis en
bosvleermuis. In het alpiene grasland werd
boven een poel een tweekleurige vleermuis
op deze manier vastgesteld.
Door gebruik van bat-detectors werden
naast bovengenoemde soorten ook de aanwezigheid van franjestaart, gewone dwergvleermuis, Kuhls dwergvleermuis en
waarschijnlijk ook mopsvleermuis vastgesteld. Laatstgenoemde soort is ook erg bijzonder omdat deze soort maar een keer

Grote bosmuizen en nog eens
grote bosmuizen Het onderzoek met
inloopvallen vond plaats in verschillende habitats, zoals een oud beukenbos, alpiene
graslanden en kleinschalig landbouwgebied.
Op het moment van onderzoek was de grote
bosmuis overal zeer talrijk aanwezig. De dieren waren tijdens de nacht vaak al op de weg
te zien voordat we überhaupt bij de vallen
waren. Meerdere malen werden zelfs vier

Tabel 1 Een greep uit de waargenomen zoogdieren in Biogradska Gora:
soort

Zuidoostelijke egel
Dwergspitsmuis
Millers waterspitsmuis
Tuinspitsmuis
Blinde mol
Kleine hoefijzerneus
Watervleermuis
Baardvleermuis
Franjestaart
Kleine vale vleermuis
Kleine dwergvleermuis
Kuhls dwergvleermuis
Bosvleermuis
Mopsvleermuis
Tweekleurige vleermuis
Bulvleermuis
Ondergrondse woelmuis
Westelijke blindmuis
Bosslaapmuis
Relmuis
Das
Boommarter
Steenmarter
Edelhert
vallen opgesteld in rijen

zicht

vangst

x

batdetector

sporen

x
x

x
x
x
x
x

vondst

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
overleg met onze contactpersoon. Foto’s Kees Mostert

voedselzoekende dieren tegelijk gezien op
de brug van de weg naar ons onderkomen.
Het is dan ook niet verrassend dat vooral
deze soort werd gevangen. Andere vangsten
in het bosgebied hadden betrekking op de
gewone bosspitsmuis, dwergspitsmuis,
rosse woelmuis en gewone bosmuis. Het
bleek niet altijd even makkelijk om de jonge
en subadulte dieren van beide bosmuissoorten van elkaar te onderscheiden. In de
graslandjes van het kleinschalige landbouwgebied werden ook Millers waterspitsmuis,
tuinspitsmuis
en
veldmuis
vastgesteld. In de alpiene bloemenweides
werden ondergrondse woelmuis en bosslaapmuis gevangen.
Een goede gewoonte is om ook een aantal
inloopvallen in bomen te plaatsen. Dit leverde een aantal vangsten op van de relmuis.
De bosslaapmuis werd ditmaal niet in een
boomval maar op de grond gevangen.
Helaas bleek het niet mogelijk om in de
ruime omgeving van het park aan braakballen te komen. De kerkuil ontbreekt in deze
bergachtige omgeving en van de braakballen van bosuil leken onvindbaar. Als alternatief werden vossenkeutels verzameld,
waarin schedelresten van woelmuizen en
beide bosmuizensoorten werden teruggevonden.

Zichtwaarnemingen, sporen en
cameravallen Op verschillende lokaties
werden zuidoostelijke egel, haas, eekhoorn,
vos en boommarter gezien (en meestal ook
sporen en keutels gevonden). Slecht eenmaal werden sporen gevonden van hoefdieren. Deze bleken betrekking te hebben op
edelherten. De jachtdruk zou wel eens groot
zou kunnen zijn in deze omgeving. Meerdere
malen waren ook jagers gehoord in het gebied. In de alpiene weiden werden regelmatig grote aardhopen gevonden afkomstig van
de westelijke blindmuis. Een vondst van een
versdode blinde mol was voor veel mensen
een goede kans om deze soort eens goed
van dichtbij te bekijken.
Het gebruik van cameravallen heeft op diverse lokaties honderden foto’s en videomateriaal opgeleverd. Veel opnames bleken
betrekking te hebben op de vos. Ook waren
regelmatig (grote) bosmuizen te zien. Al met
al werden door middel van al deze verschillende inventarisatiemethoden 35 soorten
zoogdieren vastgesteld en een grote hoeveelheid waarnemingen verzameld in ons
onderzoekgebied. Naast zoogdieren werden
ook waarnemingen bijgehouden van vogels,
amfibieën, reptielen en een paar insectengroepen. Het gebied was vooral bijzonder
rijk aan dagvlinders.
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Waarnemingen

Bijzondere waarnemingen van zoogdieren
in Vlaanderen en Nederland.

Reuzegroep tuimelaars gespot voor
de Belgische kust
Tuimelaars voor de Belgische kust, het is een zeldzaamheid. Een
groep van 35 spelende tuimelaars is dan ook helemaal bijzonder.
Dominique Verbelen

Op 3 oktober 2014 was het toch even schrikken voor de bemanning van de kotter BRA5
wanneer een forse groep tuimelaars langszij kwam zwemmen, meeliftend op de boeggolf van het schip. De groep werd opgemerkt
rond 18h00, ter hoogte van Middelburg, net
ten noorden van de Buitenbank
(51°30’00.0”N, 03°07’48.0”O) en vlak bij de
Belgische grens. De kans dat deze tuimelaars kort ervoor ook in het Belgische deel
van de Noordzee rondzwommen, is dan ook
erg groot. Een analyse van de filmbeelden1
van Fred Kraak leidde tot een voorzichtige
schatting van 35 exemplaren. Voor de
Schotse en Engelse oostkust komt de soort
wel vaker voor (de Schotse populatie wordt
geschat op ongeveer 130 exemplaren), maar
in de Zuidelijke Noordzee zijn tuimelaars
best bijzonder. De laatste bevestigde Belgische waarneming dateert van 27 juli 2010.

Toen werd om 07h00 door de schipper van
de veerdienst Rupelmonde - Wintam een tuimelaar opgemerkt op de Schelde. Mogelijk
hetzelfde exemplaar verbleef van 9 augustus 2010 tot 20 november 2010 in de Noordzee ter hoogte van Oostende. Voor groepen
moeten we al teruggaan tot september 2004,
toen tientallen tuimelaars werden gespot
vanaf een schip bij Oostdijk voor de Belgische kust. Het ging vermoedelijk om de
groep die eerder al op 12 augustus 2004
werd gefilmd in het Marsdiep (Nederland) en
op 16 augustus 2014 ook in de Elbemonding
(Duitsland) werd opgepikt. De schattingen
liepen uiteen van 50 tot 100 (sommigen hadden het zelfs over 200) exemplaren. Vermoedelijk (een deel van) dezelfde groep
werd op 9 september 2004 voor het laatst
opgemerkt ter hoogte van Camperduin (Nederland). De recente waarneming van onge-

veer 35 exemplaren gooit hoge ogen en kan
niet meteen worden geduid. Tuimelaars
werden in de eerste helft van de 20ste eeuw
regelmatig gemeld in het Marsdiep, de zeestraat in de Westelijke Waddenzee, tussen
Texel en Den Helder. Jaarlijks werden hier
kleine groepjes gezien, vooral in het voorjaar.
Dit fenomeen viel steeds samen met de trek
van de Zuiderzeeharing. Toen de Zuiderzee
door de Afsluitdijk onbereikbaar was geworden als paaiplaats voor de haring, bleven ook
de tuimelaars er weg. Sindsdien zijn grote
groepen (op een enkele uitzondering na) ongezien. Het lijkt er dan ook op dat de recent
waargenomen groep een zeldzaam uitstapje
heeft gemaakt naar de Zuidelijke Noordzee
vanuit Het Kanaal of verder zuidwestelijk.
De tuimelaar is een robuuste maar gestroomlijnde, grijze dolfijn, met een duidelijke snuit. Het sigaarvormige lichaam, de
spitse flippers, grijze bovendelen en witte
buik zijn kenmerkend. De soort dankt haar
naam aan de acrobatische sprongen die ze
kunnen maken. Mogelijk hangt de groep nog
in Belgisch/Nederlandse wateren rond. Alle
(mogelijke) waarnemingen worden best
meteen gemeld op www.waarnemingen.be.
Dominique Verbelen werkt bij Natuurpunt Studie
Filmpjes:
https://www.youtube.com/watch?v=o
3K2HOpxznc

Tuimelaars kun je onder andere herkennen aan hun duidelijke snuit. Foto Marijke de Boer
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De bever is weer terug. Foto Maaike Plomp

Minder zoogdieren op
‘virtuele’ Rode Lijst
Onlangs meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de Nederlandse biodiversiteit
over de gehele linie de laatste jaren licht is vooruitgegaan.
Vergeleken met een decennium geleden zijn er nu namelijk iets minder inheemse planten- en
diersoorten bedreigd. Daarnaast is de gemiddelde bedreiging afgenomen van de soorten die
nu nog op de Rode Lijst staan, zij het in geringe mate. Geldt dat ook voor zoogdieren?
Richard Verweij, Arco van Strien en Maurice La Haye

Rode Lijsten van bedreigde planten- en diersoorten in Nederland worden ongeveer eens
per 10 jaar opgesteld. Soortenexperts,
meestal verbonden aan een Particuliere Gegevensbeherende Organisatie (PGO) zoals
(het Bureau van) de Zoogdiervereniging,
stellen de bedreigingsstatus van de inheemse soorten vast aan de hand van gegevens over aantallen, verspreiding en de trend
daarin. Bij de trend gaat het om de vergelijking met de situatie rond 1950. Soorten die

niet bedreigd zijn staan te boek als Thans
Niet Bedreigd (TNB). Soorten die wel bedreigd worden komen op de Rode Lijst te
staan, en worden verdeeld over de volgende
categorieën al naargelang de ernst van de
bedreiging: Gevoelig (GE), Kwetsbaar (KW),
Bedreigd (BE), Ernstig Bedreigd (EB) en Verdwenen uit Nederland (VN). De precieze criteria om een soort aan een categorie toe te
delen zijn specifiek voor de Nederlandse situatie2.
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Rode Lijst Indicator (RLI) Om de
toestand van de Nederlandse biodiversiteit
(planten- en diersoorten) te monitoren heeft
het CBS recent een eenvoudige graadmeter
ontwikkeld: de zogenaamde ‘Rode Lijst Indicator’ (RLI). De RLI is een eenvoudige graadmeter die aangeeft hoeveel soorten in hun
voortbestaan worden bedreigd in Nederland.
De RLI wordt door het Ministerie van Economische Zaken gehanteerd als instrument
om de Nederlandse inspanning ter voorko-

Tabel 1 Veranderingen in bedreigingsstatus op de Rode Lijst zoogdieren
Minder bedreigd t.o.v. 1995
Bever
Bruinvis
Damhert
Franjestaart
Gewone grootoorvleermuis
Gewone zeehond
Grijze grootoorvleermuis
Grote bosmuis
Ingekorven vleermuis
Otter
Meer bedreigd t.o.v. 1995
Hermelijn
Konijn
Laatvlieger
Wezel
Zwarte rat

Niet langer op Rode Lijst in 2013
*
*
*
*
*
*
*
*

Op Rode Lijst gekomen sinds 1995
*
*
*
*

De status van de bunzing is onduidelijk maar gaat vermoedelijk
achteruit. Foto Merijn van den Hoogenhoff

ming van het verlies van inheemse flora en
fauna te monitoren en te rapporteren. Nederland heeft zich hiertoe verplicht middels
het ratificeren van enkele belangrijke verdragen, namelijk het Bern-verdrag, het Biodiversiteitsverdrag en de EU-biodiversiteitsdoelstelling. Deze indicator werd tot
nu toe samengesteld met gegevens van de
inheemse soorten uit drie soortgroepen
(broedvogels, dagvlinders en zoogdieren). De
RLI is onlangs aangevuld met nog eens vier
soortgroepen: libellen, reptielen, amfibieën
en hogere planten, en wordt in zijn nieuwe
vorm (dus op basis van zeven soortgroepen)
vanaf 2015 in de Rijksbegroting opgenomen.
Om niet te hoeven wachten totdat er officiële Rode Lijsten van alle soortgroepen zijn
gemaakt (die bovendien onregelmatig verschijnen), zijn er rekenprocedures ontwikkeld om de Rode Lijst-categorieën van
soorten zo veel mogelijk automatisch per
jaar te berekenen. Daarom spreken we ook
wel van de ‘virtuele’ Rode Lijst.
Van de eerder genoemde RLI bestaan twee
varianten, die elkaar aanvullen. De eerste
variant beschrijft de percentuele toe- of afname van het aantal soorten op de ‘virtuele’
Rode Lijst ten opzichte van de Rode Lijst
1995 (het referentiejaar), dit is de ‘RLI-

lengte’: hoe meer soorten bedreigd zijn, des
te langer de Rode Lijst. De tweede variant
houdt rekening met de ernst van de bedreiging: de ‘RLI-kleur’. Dit betekent dat hoe
ernstiger de gemiddelde bedreiging van de
soorten is, des te ‘roder’ de Rode Lijst wordt.
De RLI op basis van de eerder genoemde
zeven soortgroepen laat zien dat over de
breedte gezien het aantal bedreigde soorten
iets is afgenomen, en dat de mate waarin
soorten bedreigd worden in hun voorbestaan
ook is afgenomen ten opzichte van het referentiejaar 19951.

Rode Lijst Indicator voor zoogdieren Het is uiteraard ook mogelijk om
soortgroepen apart te bekijken en dat doen
we hier voor de zoogdieren. De laatste keer
dat er voor Nederland een officiële Rode
Lijst van zoogdieren is opgesteld was in
20062. De Rode Lijst uit 2006 was iets langer
dan de Rode Lijst uit 1994, dus was er
sprake van een verslechtering van de status
van wilde zoogdieren in Nederland in de periode 1994-2006. Sindsdien is er veel gebeurd, zoals een reddingsplan voor de
hamster en een herintroductie van de otter
(vanaf 2002). Inderdaad zien we dat er in
2013 minder soorten op de virtuele Rode

Lijst staan en ook is de gemiddelde ernst van
de bedreiging lager (figuur 1). Deze verbetering is zelfs sterker dan die bij andere soortgroepen (figuur 2).
Als we de veranderingen nader bekijken, dan
valt op dat de verbeteringen bij de zoogdieren voor een deel op het conto van de vleermuizen kan worden bijgeschreven (tabel 1).
Gewone grootoorvleermuis en franjestaart
zijn inmiddels van de Rode Lijst af. Dit geldt
met strikte toepassing van de criteria ook
voor de grijze grootoorvleermuis, al is deze
met minder dan 300 voortplantende dieren
verre van uit de gevarenzone. De ingekorven
vleermuis staat nog steeds op de Rode Lijst,
maar de bedreiging is wel afgenomen. Ook
andere zoogdieren doen het tegenwoordig
beter: de grote bosmuis geldt niet langer als
bedreigd en de gewone zeehond in de Nederlandse kustwateren is sinds de jaren ‘90
aan een flinke opmars bezig. De bruinvis lijkt
ook verbeterd, al is nog niet helemaal duidelijk of dat een werkelijke verbetering van
de stand is of dat deze dieren tegenwoordig
dichter onder de kust leven dan voorheen.
De bever is - net als de otter - geherintroduceerd (vanaf 1988), maar omdat deze inheemse soort al te lang geleden uit
Nederland was verdwenen, stond deze niet

Figuur 1 De RLI-lengte voor zoogdieren geeft de relatieve verandering in het aantal soorten zoogdieren op de Rode Lijst weer t.o.v. het referentiejaar 1995
(index = 100). De RLI-kleur geeft aan hoe ‘rood’ de Rode Lijst is t.o.v. het referentiejaar 1995 (index = 100).
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Figuur 2 De RLI-lengte voor zoogdieren geeft de relatieve verandering in het aantal soorten zoogdieren op de Rode Lijst weer t.o.v. het referentiejaar 1995
(index = 100). De RLI-kleur geeft aan hoe ‘rood’ de Rode Lijst is t.o.v. het referentiejaar 1995 (index = 100).

als ‘VN’ op de Rode Lijst. Met zijn terugkeer
kwam de bever op grond van zijn aanvankelijke zeldzaamheid als Gevoelig (‘GE’) op de
Rode Lijst terecht. Als we deze soort (en andere inheemse nieuwkomers) zouden meenemen in de RLI, dan zou het terugkomen
van lang geleden verdwenen inheemse soorten ogenschijnlijk bijdragen aan een verslechtering
van
de
Nederlandse
biodiversiteit. Omdat dit gevoelsmatig niet
klopt, hebben we dergelijke soorten genegeerd voor de RLI. Het succes van de herintroductie van de bever wilden we hier
evenwel niet onvermeld laten.
Er zijn echter ook soorten die het juist slechter doen: laatvlieger, konijn, zwarte rat,
wezel en hermelijn en mogelijk ook de bunzing. Ook is het voortbestaan van sommige
soorten uitermate onzeker op langere termijn, met name de eikelmuis en de hamster.

ze bieden weinig houvast voor de verklaring
dat recent juist veel zoogdieren toenemen.
De meeste van deze factoren spelen immers
nog steeds.
Desondanks zijn er wel een aantal voor de
hand liggende verklaringen. We noemden al
dat herintroducties over het algemeen hebben geleid tot een toename van de geherintroduceerde soort (bever, otter en hamster),
al is alleen de populatie van de bever inmiddels zo groot dat acuut uitsterven niet snel
meer zal plaatsvinden. Daarnaast pakt de
betere bescherming van verblijfplaatsen van
vleermuizen (mergelgroeves, bunkers, ijskelders) vermoedelijk gunstig uit, net als de
bescherming van gebieden voor de beide
soorten zeehonden (Waddenzee, Voordelta).
Mogelijk heeft ook klimaatverandering voor
een aantal vleermuissoorten juist voordelen
in plaats van nadelen, doordat zomerse ver-

De aantallen ingekorven vleermuizen lijken te groeien maar de soort is nog erg kwetsbaar.
Foto Bernadette van Noort

Oorzaken Over de oorzaken van de verbeteringen kunnen we alleen maar speculeren. Het rapport uit 20072 noemt als
negatieve factoren de intensivering van het
grondgebruik en verdroging die schadelijk
zijn voor een hele reeks van zoogdieren, ondoordacht beheer van bijvoorbeeld struwelen waarin hazelmuizen leveren, een te
opgeruimd landschap zonder overhoekjes,
verstorende activiteiten op zee die bruinvissen en zeehonden kunnen schaden, huiskatten en klimaatverandering. Ongetwijfeld
kunnen deze factoren schadelijk zijn, maar

blijfplaatsen warmer zijn of doordat er meer
en grotere insecten aanwezig zijn. Bovendien
is de jacht in Nederland inmiddels gereguleerd, waarvan bijvoorbeeld grote hoefdieren
(damhert, edelhert, wild zwijn) hebben geprofiteerd. Ten slotte mag ook de ‘klassieke’
bescherming van de das niet ongenoemd
blijven, al stond de das niet op de Rode Lijst.
Het aanleggen van ecoducten, tunnels en
rasters heeft enorm geholpen bij het herstel
van de populatie van deze soort.

Monitoring Rode Lijsten zijn alleen te
maken als er voldoende gegevens voorhan-
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den zijn over verspreiding, populatie-aantal
en veranderingen daarin. De RLI stelt hoge
eisen aan de datavoorziening, omdat het de
bedoeling is om deze heel frequent te gaan
berekenen en we zo min mogelijk op ‘expert
judgement’ willen leunen voor de beoordeling van de Rode Lijst-status. Het Netwerk
Ecologische Monitoring (NEM), gedragen en
uitgevoerd door honderden vrijwilligers,
speelt hierbij een hoofdrol en draagt in grote
mate bij aan het verzamelen van systematische data. Binnen het NEM worden veel
soorten zoogdieren al gemonitord, maar uitbreiding van de bestaande monitoring van
zoogdieren is nodig.
Vleermuizen worden gemonitord door middel van tellingen in winterverblijven en van
de aantallen in zomerkolonies. Daarnaast
wordt hard gewerkt aan het meetnet Vleermuis Transect Tellingen (NEM-VTT), waarmee vleermuizen met automatische
batdetectoren op autoroutes worden gevolgd. Daarmee verwachten we veel gegevens te kunnen verzamelen van gewone,
ruige en kleine dwergvleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger, soorten die amper in
winter- en zomerverblijven zijn te monitoren.
De metingen van kleine zoogdieren (muizen
en spitsmuizen) via braakballen worden
beter ingericht om daaruit actuele trendinformatie over de verspreiding te kunnen
halen. Extra aandacht is verder nodig voor
monitoring van de eikelmuis, wezel, hermelijn en bunzing. Hoe de RLI zich voor de
zoogdieren in de toekomst zal gaan ontwikkelen is natuurlijk onbekend, maar het is
goed nieuws dat er tegenwoordig minder
zoogdieren op de Rode Lijst staan.
Richard Verweij (rjt.verwey@cbs.nl) en Arco
van Strien (aj.vanstrien@cbs.nl) werken bij
het CBS. Maurice La Haye is medewerker
van het Bureau van de Zoogdiervereniging
(maurice.lahaye@zoogdiervereniging.nl).

Verder lezen?
Zie voor literatuur naar aanleiding van dit
artikel www.zoogdiervereniging.nl/zoogdier.
Referenties in dit artikel verwijzen naar op
deze website vermelde publicaties.

Nieuws
NEDERLAND
Bestuurswisseling
Tijdens de algemene ledenvergadering
van 15 november heeft Hugh Jansman
afscheid genomen van het verenigingsbestuur. Tijdens dezelfde vergadering is
Jeike van de Poel toegetreden tot het

Nieuws van de Zoogdiervereniging (Nederland) en van de Zoogdierenwerkgroep
en de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt (Vlaanderen).

toring van fauna in zuidelijk Afrika. De
certificeringsmethode
kwam
pas
daarna toen er een wildgroei ontstond.
De methode werd vervolgens via NoordAmerika onlangs ook in Europa geïntroduceerd. In september werd in
Nederland voor de eerste keer door
twee Amerikaanse examinatoren een
Specialist-evaluation afgenomen. In
twee dagen tijd moeten de deelnemers
zich in verschillende biotopen door circa
70 vragen heen worstelen. Zo’n tien enthousiastelingen uit Nederland, Enge-

Atlas komt later

Jeike van de Poel. Foto Mijke van der Zee

bestuur. Zij is eerder bestuurlijk actief
geweest binnen haar studie en bij de
NJN, zij wil zich in ons bestuur vooral
inzetten voor de relatie tussen bestuur
en werkgroepen.

Nieuwe werkgroepen in
Utrecht en Noord-Holland
Tijdens de ledenvergadering van 15 november is ingestemd met de oprichting
van twee nieuwe werkgroepen onder de
Zoogdiervereniging. Het gaat om de
Zoogdierwerkgroep Utrecht (ZOUT) en
Vleermuiswerkgroep Noord-Holland.
Het bestuur is erg blij met deze nieuwe,
enthousiaste groepen. Beide werkgroepen bereiden activiteiten voor die in
2015 en verder worden uitgevoerd. Meer
informatie staat op de website.

Eerste CyberTracker specialist in Nederland
René Nauta uit Vledder is de eerste Europeaan van het vasteland die zich ‘specialist’ mag noemen volgens de
CyberTracker-certificering. CyberTracker is een door de Zuid-Afrikaan Louis
Liebenberg opgezet systeem dat in eerste instantie bedoeld was om de grote
kennis van diersporen bij het San-volk
(bosjesmannen) in te zetten voor moni-

Eerst het slechte nieuws: het lukt niet om
de Atlas van de Nederlandse Zoogdieren
rond de jaarwisseling uit te brengen.
Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te
wijzen. Een atlasproject is een stevige
klus, vooral omdat deze moet worden geklaard door een grote groep vrijwilligers.
In dit geval circa 100 personen. Enkelen
bleken meer tijd nodig te hebben voor hun
bijdrage. Voor de zomer was alle kopij beschikbaar en kon het manuscript worden
geleverd aan de eindredactie bij Naturalis. Vervolgens bleek er ook tijd nodig om
als redactie en eindredactie op een lijn te
komen. En tenslotte vergt het hele proces
bij Naturalis om er een boek van te maken
een doorlooptijd van 6 tot 9 maanden.
Begin november heeft de atlascommissie
na een overleg met Naturalis geconcludeerd dat, gelet op alles wat er nog gedaan moet worden, de presentatie pas na
de zomer van 2015 kan plaatsvinden.
Zodra er een exacte datum bekend is zal
die in een volgend nummer van Zoogdier
worden vermeld. We vinden dit vervelend,
ook voor alle donateurs.
Leuker nieuws is dat we voor het atlasproject konden beschikken over 1.2 miljoen gegevens van de verspreiding van
zoogdieren in Nederland. Die gegevens
zijn bijeengebracht door ruim 4000 waarnemers. In bijgaande grafiek ziet u dat
170 waarnemers elk meer dan 1000 waarnemingen hebben ingevoerd. Deze groep
heeft maar liefst 43% van alle gegevens
geleverd. Maar álle waarnemers zijn echter voor ons atlasproject van groot belang.
Daarom wil ik iedereen bedanken die de
moeite heeft genomen om waarnemingen
in te sturen, want hiermee is de basis gelegd voor dit atlasproject. Blijf vooral ook
doorgaan met het insturen van waarnemingen, want deze gegevens zijn weer de
basis voor het volgende atlasproject!
Jos Teeuwisse, voorzitter atlascommissie
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René Nauta. Foto Beke Olbers

land en Schotland haalden daarbij een
score van 90% of hoger, wat volgens de
examinatoren uitzonderlijk is. René
Nauta haalde een score van 99%
waarna hij nog eens tien moeilijke opdrachten kreeg. Hij beantwoordde ze
alle goed en kreeg daarmee het Specialist-certificaat uitgereikt. Meer informatie over CyberTracker is te lezen op
www.cybertracker.org

Folder Zoogdieren in jouw
buurt
Zoogdieren kun je in je eigen achtertuin
of directe omgeving aantreffen. Door je
tuin zoogdiervriendelijk in te richten
maak je deze extra aantrekkelijk voor
zoogdieren maar ook veel andere soorten. Tips en informatie staan in de
nieuwe folder Zoogdieren in jouw buurt.
Deze folder is te kosteloos downloaden
als pdf en te bestellen in de Zoogdierwinkel. Zoogdieren in jouw buurt is mo-

C O L U M N

TIPS VOOR EEN ZOOGDIERVRIENDELIJKE TUIN

Eekhoorn

Zoogdieren
in jouw buurt

Vleermuizen
Egel

Lobby
Steenmarter
Wat doet de Zoogdiervereniging aan lobby? En wat is dat eigenlijk? Beschermen van onze soorten en hun leefgebieden is hét doel van onze organisatie.
Dat doen we door de waarnemingen van alle vrijwilligers zorgvuldig te behe-

gelijk gemaakt door het Prins Bernhard
Cultuurfonds.

ren en gebruiken, beschermingsprojecten uit te voeren en door te lobbyen.
Die lobby gebeurt veelal achter de schermen. Medewerkers van het Bureau
van de Zoogdiervereniging, waaronder ikzelf, brengen onze visie over aan be-

Nieuwe websites Zoogdiervereniging
De websites van de Zoogdiervereniging
hebben een nieuw uiterlijk gekregen.
De inhoud is niet veranderd maar is wel
makkelijker vindbaar en de vormgeving
en kleuren zijn fris en strak. De verschillende bezoekers, van vrijwilliger tot
opdrachtgever, kunnen in het nieuwe
menu gemakkelijker de weg vinden. En
ten slotte niet onbelangrijk is de nieuwe
website goed te bekijken op smartphones en tablets. Vereniging en Bureau
zijn er erg blij mee en willen op deze
plaats Ellis Hettinga van Drupal Studio
bedanken voor het vele werk dat zij er in
heeft gestoken!

leidsmakers en Kamerleden in Den Haag en in de provincies. Dit leidt soms
tot het agenderen van een onderwerp of tot aanpassing van het beleid. Hiervoor is het wel heel belangrijk om een goede politieke antenne te hebben en
op het juiste moment je stem te laten horen.
Daarvoor werken we samen met 15 natuur- en milieuorganisaties, als Wereldnatuurfonds, Natuurmonumenten en Vogelbescherming. Deze zogenaamde Groene11 kent een klein gezamenlijk lobbyteam in Den Haag. Een
belangrijke rol van de Groene11 is uitwisseling van informatie; wanneer staat
welk onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer? Wanneer kunnen er
werkbezoeken met Tweede Kamerleden plaatsvinden? Daarnaast worden er
met de collega-organisaties afspraken gemaakt over de inhoud en de aanpak
van de lobby.
Levert lobbyen altijd het gewenste resultaat op? Soms wel, soms niet en
soms gaat het langzamer dan gewenst. Een voorbeeld waar het niet zo goed
gaat is de decentralisatie van het natuurbeleid. Het kabinet heeft de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid grotendeels overgedragen van het rijk
aan de provincies. Wat je nu ziet is dat elke provincie op zijn eigen manier
omgaat met dat natuurbeleid. Dat betekent voor een organisatie als de onze
dat we nu in plaats van een keer bij het rijk bij alle 12 de provincies moeten
lobbyen. Dat maakt het er niet makkelijker op. Samen met onze collega-soortenorganisaties verenigd in Soortenbescherming Nederland zoeken we hiervoor naar praktische oplossingen.
Een voorbeeld waar de lobby wel goed werkt is de nieuwe Natuurwet. Door
gezamenlijke lobby is het voorstel flink in de goede richting aangepast. Het is
nu wachten op de definitieve behandeling in de Tweede Kamer. Als zij alle
aanpassingen overnemen kunnen we spreken van een geslaagde lobby!
Rob van Westrienen
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VLAANDEREN
Mopsvleermuis keert terug
naar Vlaanderen
In het Waasland vond deze zomer een
spectaculaire ontdekking plaats. Joris
Everaert, een vrijwilliger van vzw Durme
en Natuurpunt kon een opname maken

nietcampagne. Deze organisaties sloegen de handen in elkaar om ervoor te
zorgen dat de recreatieve warrel- en
kieuwnetten aan de Belgische kust verboden worden. Die netten zijn immers
dodelijk voor bruinvissen die erin verstrikt geraken en uiteindelijk verdrinken.
Op 23 oktober 2014 gaven de Warrelnietpartners meer dan 22.600 handtekeningen af aan Vlaams minister Joke
Schauvliege, bevoegd voor onder andere
natuur. De minister beloofde om op
korte termijn werk te zullen maken van
een verbod op recreatieve kieuw- en
warrelnetten. Fantastisch nieuws dus
voor de bruinvis. Tijdens het overleg met
de minister vroegen de partners een
strikte opvolging van het verbod en werd
ook de problematiek van de bruinvis in
de Schelde vermeld.

Het Vlaamse Soortenbeschermingsprogramma voor vleermuizen
We hebben er jaren op gewacht, maar
nu is het er (bijna): het Vlaamse SBP
vleermuizen. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) gunde de opdracht
aan het studiebureau Grontmij, dat kon
rekenen op de deskundige inbreng van
een ruime stuurgroep. Eind augustus

over. De tekst moet als leidraad dienen
voor alle bevoegde overheden, maar sowieso kan iedereen die met vleermuizenbescherming aan de slag wil, er
inspiratie uit putten. Dat er sowieso
werk aan de winkel is, bewees de laatste
versie van de Rode Lijst van Zoogdieren
in Vlaanderen. Wordt vervolgd…

De natuur als goede buur
Een aantal diersoorten, waaronder vos,
everzwijn en steenmarter, doen het de
laatste jaren weer goed. Verschillende
soorten hebben zich zelfs aangepast
aan onze verstedelijkte omgeving en
komen bij hun voedselzoektocht dicht bij
de mens. Dat leidt wel eens tot conflicten (kippen opgegeten, grasplein omgewoeld, steenmarter op zolder, …),
waardoor de roep om die dieren te bestrijden en om schadevergoeding steeds
luider klinkt. In de meeste gevallen is
het echter perfect mogelijk om zonder
conflicten samen te leven met de natuur, mits het nemen van eenvoudige
preventieve maatregelen. Ook de
Vlaamse overheid wil deze boodschap
nu verspreiden en heeft een brochure
opgesteld ‘De natuur als goede buur’. In
deze brochure vind je terug welke beschermde diersoorten of jachtwildsoor-

Mopsvleermuis. Foto David 'Billy' Herman

van een mopsvleermuis aan de rand van
een bos in de Durmevallei (provincie
Oost-Vlaanderen). De mopsvleermuis is
uitgestorven in Nederland en is in heel
Europa een zeer zeldzame soort. In
Vlaanderen was de soort al dertien jaar
niet meer gesignaleerd en werd ze recent nog uitgestorven verklaard. De
mopsvleermuis is een bossoort, die
vooral op nachtvlinders jaagt. De soort
verblijft voornamelijk achter losse
schors van staand dood hout, en komt
enkel bij extreem koude temperaturen
in winterverblijfplaatsen, geen gemakkelijke soort om te inventariseren dus.
Vrijwilligers van de vleermuizenwerkgroep kamden afgelopen maanden de
omgeving uit, en konden grote delen van
de vliegroutes en jachtgebieden van de
mopsvleermuis ontrafelen. Het lijkt erop
dat het om meerdere dieren gaat.

Goed nieuws voor de bruinvis
Op 1 mei 2014 gaven Natuurpunt, Sea
Shepherd Belgium, Blue Shark en Sea
First Belgium de aftrap voor de Warrel-

werd de tekst opgeleverd aan het ANB,
waar de directieraad zijn fiat moet
geven, waarna de tekst ter ondertekening aan de minister wordt voorgelegd.
Zodra die handtekening er is, kan de
tekst worden verspreid. Helaas nog
geen tipje van de sluier dus, maar in een
volgende Zoogdier lezen jullie er alles
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ten schade kunnen aanrichten en welke
maatregelen je kunt nemen om deze
schade te voorkomen.
De brochure is te bestellen of digitaal
beschikbaar via de website van het
Agentschap voor Natuur en Bos1.

Contact Nederland

Zoogdierwinkel

Postadres: Postbus 6531,
6503 GA Nijmegen
Bezoekadres: Natuurplaza, Mercator 3
Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen
Telefoon 024-7410500 Fax 024-7410501
info@zoogdiervereniging.nl
www.zoogdiervereniging.nl

Veldwerkgroep Nederland

veldwerkgroep@zoogdiervereniging.nl

Materiaaldepot Veldwerkgroep
materiaal@zoogdiervereniging.nl

Vleermuiswerkgroep Nederland

vleermuiswerkgroepnederland@zoogdiervereniging.nl

Vleermuiswerkgroep Noord-Holland
vleernh@gmail.com

Werkgroep Zoogdierbescherming
info@zoogdiervereniging.nl

Werkgroep Boommarter Nederland

boommarterwerkgroep@zoogdiervereniging.nl

Werkgroep Zeezoogdieren
jw@broekema.info

Wild van Sporen
Deze reeks veldgidsen nodigt uit om onmiddellijk op voetsporenzoektocht te
gaan. Je leert alles over de loopsporen van alle zoogdieren in West-Europa,
met per soort een handige transparant met het loopspoor op ware grootte. Zo
kun je tijdens je tocht in het veld meteen nagaan welk dier je op het spoor
bent. In deze reeks verschenen:
• Roofdieren en haasachtigen • Knaagdieren en insecteneters
• Hoefdieren

€ 20,- per deel (excl. verzendkosten)

Werkgroep Kleine Marterachtigen

werkgroep-kleine-marterachtigen@zoogdiervereniging.nl

Meer informatie over dit boek en andere artikelen is te vinden op
Zoogdierwinkel.nl

Bever- en Otterwerkgroep CaLutra
calutra@gmail.com

Colofon

Zoogdierwerkgroep Zeeland

nanning-jan.honingh@slz.landschapsbeheer.nl

Zoogdierwerkgroep Overijssel
blij@natuurmilieu.nl

Zoogdierwerkgroep Utrecht
zoogdierutrecht@gmail.com
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Het moment van...

Ruud Maaskant

In deze rubriek presenteren fotografen hun meest geliefde foto en het bijbehorende verhaal.
Uw inzending is welkom. Stuur deze naar redactie.zoogdier@zoogdiervereniging.nl of per post naar de
redactie op Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen

Damherten in het laatste zonnetje Omdat ik boswachter ben in de Kennemerduinen (PWN) en wij damherten
in het terrein hebben ben ik ook in de gelukkige omstandigheid om daar mooie foto’s van te kunnen maken. Dit is zo’n
foto die bij mij speciale herinneringen oproept. Want dat betekent fotografie voor mij ook: herinneringen aan mooie ontmoetingen.
Als je zo net voordat de zon het laatste stukje duin verlicht ook nog een familie damhert ziet staan dan weet je dat je
een hele mooi dag beleefd hebt. Dat was dus bij deze ontmoeting ook het geval. Dit zijn voor mij toch wel de krenten
in de pap en daar geniet ik dan ook heel erg van.
Ruud Maaskant

