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< Zoogdierdag Op zaterdag 11 april was de landelijke zoogdierdag.
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Er valt veel te leren van rotte kadavers

Dit jaar was het een gezamenlijke dag van de Zoogdiervereniging en Natuurpunt
Zoogdierenwerkgroep Vlaanderen. Er was een interessant programma samengesteld
rondom het thema ‘Hoe gaat het met de zoogdieren in de Lage Landen’. De middag werd
afgesloten met een discussie rondom de prioriteiten in zoogdierbescherming. In de pauzes
was er een informatiemarkt met diverse werkgroepen en organisaties.
Bekijk het actuele aanbod van activiteiten op www.zoogdiervereniging.nl/agenda.
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Het moment van Henk Bos

wordt de jaarlijks de Europese Nacht van de Vleermuis georganiseerd. In het weekend van vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus 2015 wordt de 18e internationale Nacht van de
Vleermuis georganiseerd. Meer dan 30 landen doen hier aan mee. Door heel Nederland
worden er activiteiten zoals vleermuisexcursies met batdetector georganiseerd voor volwassenen en kinderen. In Nederland wordt het evenement gecoördineerd en gefaciliteerd
door Vleermuiswerkgroep Nederland (www.vleermuis.net) van de Zoogdiervereniging
(www.zoogdiervereniging.nl). We werken hierbij samen met de Vereniging voor Veldbiologie
(KNNV), de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN) en veel vrijwillige excursieleiders. De wandelingen vinden voornamelijk plaats in de omgeving van bezoekerscentra van
natuurorganisaties. Een kans voor jong en oud in heel Europa om meer te weten te komen
over vleermuizen en ze zelfs te horen en te zien! Kijk voor meer informatie op
http://www.nachtvandevleermuis.nl/

> Cursus Analyse van vleermuisgeluiden Het Bureau van de
Zoogdiervereniging organiseert op 8 oktober 2015 de cursus ‘Analyse van vleermuisgeluiden’. In het veldwerk voor en onderzoek naar vleermuizen word tegenwoordig
gebruikgemaakt van diverse detectors met een Time Expansion en/of Real Time systeem.
Voor een zekere determinatie, voor naslag en als bewijsmateriaal (zoals bijvoorbeeld ook
in het vleermuisprotocol wordt aangeraden) worden opnames gemaakt van de vleermuisgeluiden. Naast de keuze uit verschillende detectorsystemen wordt ook de keuze in geluidsanalyse programma’s steeds groter. Er zijn nieuwe analysemethoden bij gekomen en
ook het herkennen van soorten is in ontwikkeling. Naast de handmatige analyses zijn er
semiautomatische tot bijna volautomatische herkenningsprogramma’s. De cursus Analyse
van vleermuisgeluiden gaat in op zowel de eigenschappen van de verschillende apparaten
als analyseprogramma’s. Deze cursus is gericht op (veld)medewerkers en ecologen van
ecologische adviesbureaus die regelmatig vleermuisonderzoek doen met vleermuisdetectors. Kijk voor meer informatie over deze en andere cursussen op http://www.zoogdiervereniging.nl/cursussen
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> Cursus muizenissen In Vlaanderen komen niet minder dan 22 soorten

Lees verder:

Moeten we de wolf welkom heten?

LUTRA voor wie meer diepgang wil

‘muizen’ en ‘ratten’ voor, die – ondanks hun naamverwantschap – maar weinig met
elkaar te maken hebben. Spitsmuizen zijn hyperactieve jagers en slaapmuizen knijpen al
eens een oogje toe. Bos- en dwergmuizen halen de meest acrobatische toeren uit, terwijl
woelmuizen zich zelfs op de begane (boven)grond onveilig voelen. Zeg dus nooit zomaar
‘muis’ tegen een muis en leer er alles over op onze cursus muizenissen. De theorie wordt
afgewisseld met de boeiende onderzoekspraktijk van live traps, braakbalpluizen en sporenonderzoek.
September – oktober in Dendermonde, zie zoogdierenwerkgroep.be/activiteiten

> Workshop jacht: Wat mag en wat mag niet? In 2014 werd de
Naast Zoogdier geeft de Zoogdiervereniging het wetenschappelijke tijdschrift Lutra uit. De
artikelen in Lutra gaan wat dieper
in op de materie en worden door

jachtwetgeving vernieuwd. Wat is er veranderd? Wat mag er nu eigenlijk en wat
mag niet? Anke Geeraerts (Natuurpunt, dienst Beleid) en Bram Vlaeminck (ANB, natuurinspecteur) doen de vernieuwde jachtwetgeving uit de doeken en beantwoorden al jouw
praktische vragen rond jacht op zoogdieren. 23 september in Harelbeke,
zie zoogdierenwerkgroep.be/activiteiten

deskundigen eerst aan een kriti-

> Zoogdierenweekend: Zeeuwse zoogdieren Dit jaar staat het

sche blik onderworpen. Lutra ver-

Zoogdierenweekend in het teken van de Zeeuwse zoogdieren: zoogdieren van de
polders zoals de Noordse woelmuis (een woelmuis die in Zeeland het meest zuidelijke
punt van zijn verspreidingsgebied bereikt) en zeezoogdieren zoals grijze zeehond en bruinvis. 16 tot 18 oktober in Zeeland, zie zoogdierenwerkgroep.be/activiteiten.

schijnt tweemaal per jaar. Een los
abonnement

op

Lutra

kost

€ 25,- per jaar. Leden van de
Zoogdiervereniging krijgen kor-

ting. Zij betalen maar € 15,- per
jaar. Aanmelden voor een abonnement kan bij het secretariaat
van de Zoogdiervereniging (zie colofon achterin dit tijdschrift).

Op de voorpagina: Grote bosmuis
Foto Paul van Hoof

Ga voor actuele informatie naar onze websites:

zoogdiervereniging.nl
zoogdierenwerkgroep.be/activiteiten

Grote bosmuizen worden soms in nestkasten aangetroffen. Hierin zitten de dieren hoog en droog en lekker warm. Deze exemplaren werden ontdekt tijdens een nestkastcontrole in mei 2014 bij Losser (OV). Foto Harrie Linckens

Op zoek naar de grote bosmuis
in Groningen en Drenthe
De grote bosmuis was in ons land lange tijd alleen bekend uit Zuid-Limburg.
Vanaf 2005 verschijnt de soort opeens ook op diverse plekken in het oosten van ons
land. De soort blijkt bezig met een snelle opmars vanuit aangrenzende gebieden
in Duitsland naar het westen. Hieronder wordt ingegaan op de zoektocht van
de auteur naar de grote bosmuis in de provincies Groningen en Drenthe.
Guido Lek

Eind september 2011 ben ik op weg naar
Bourtange (GR) met een krat rammelende
live traps op de achterbank van de auto. Op
dat moment weet ik niet veel meer over de
grote bosmuis (Apodemus flavicollis) dan
wat er in de veldgids Europese Zoogdieren 1
over deze soort vermeld staat. Aanleiding
voor deze rit is een oproep van Dick Bekker,
indertijd coördinator Zoogdieratlas Gronin-

gen, om mee te helpen aan verspreidingsonderzoek naar de grote bosmuis in het
noorden van ons land. Er is vooral behoefte
aan meer gegevens over het deel van OostGroningen waar in de winter van 2009 op
2010 voor het eerst grote bosmuizen zijn
aangetroffen. Ik ben opgetogen, want ik heb
de soort nog niet eerder gezien.
Terwijl de Longworth inloopvallen achterin
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de auto rammelen, filosofeer ik over muizen
en hun individuele gedrag en kenmerken. Mij
gaat het uiteindelijk om de ontmoeting met
deze prachtdieren. Tijdens muizenonderzoek kan ik een glimp opvangen van de aard
van het beestje. De resonantie van de herkenning van onze verwantschap - zowel de
mens als muizen zijn zoogdieren - is zo
groot dat ik al die ontmoetingen met in het

landschap verborgen muizen heel bewust
meedraag.
Op verschillende locaties tussen Bourtange
en Musselkanaal worden in 2011 grote bosmuizen gevangen. In 2012 proberen we het
hemelsbreed tien kilometer naar het westen, in Exloo (DR), en weer is de soort aanwezig. Na de opwinding van de eerste
vangsten blijft het enthousiasme om meer
te weten te komen over dit mooie dier bestaan. Reden om mij te verdiepen in de verspreiding en de ecologie van deze soort.

De komst naar ons land Tijdens de
laatste ijstijd sterft de grote bosmuis uit op
het Iberisch schiereiland, maar weet te overleven in Italië en de Balkan waar tijdens de
ijstijd het klimaat milder was gebleven. Na
de ijstijd herkoloniseert de soort de noordelijkere delen van Europa vanuit laatstgenoemde gebieden. De gewone bosmuis
(Apodemus sylvaticus) kon de ijstijdcondities
op het Iberisch schiereiland wel aan en herkoloniseert Europa vanuit daar. De grote
bosmuis lijkt een zonaanbidder die profiterend van warme zomers de ruimte krijgt om
nieuwe gronden te verkennen 2. Tot ver in de
vorige eeuw kwam de grote bosmuis in Nederland alleen in zeer beperkte mate voor in
het uiterste zuiden van ons land 3. Dat beeld
verandert als in 1993 en 1995 de grote bosmuis in Zuid-Limburg beter in kaart wordt

gebracht en de soort in en rond het Vijlenerbos algemeen voor blijkt te komen 4. In 2005
wordt de grote bosmuis voor het eerst ook
buiten Zuid-Limburg vastgesteld, in de omgeving van Winterswijk (GLD). Nadien duikt
de soort op diverse nieuwe locaties in OostNederland op. Deze uitbreiding van het areaal van de soort gaat momenteel nog altijd
door.

Verspreidingsonderzoek In 2013
spotten spotten mijn muizenmaatje Harold
Steendam en ik vanuit de auto een kansrijke
grotebosmuislocatie bij Stadskanaal (GR).
Op de rand van een villawijk met een recreatiebosje zetten we onder de bramen van een
diepe greppel live traps uit. Een paar uur na
zonsondergang zit de eerste grote bosmuis
er al in. Verder westwaarts vangen we geen
grote bosmuizen. In 2014 vinden we de soort
wél verder westwaarts, tot aan het NoordWillemskanaal even boven Assen (DR). Daar
is in een oud bosperceel een kleine populatie grote bosmuizen aanwezig. We hebben
ook aan de andere kant van het kanaal een
gebied in een waaier tot acht kilometer afstand van de vindplaats onderzocht op het
voorkomen van de grote bosmuis. Hier is de
soort niet aangetroffen. Ook de grote boswachterijen ten zuiden van Assen lijkt de
soort nog niet bereikt te hebben. De exemplaren die we boven Assen hebben gevangen

Grote bosmuis. Vangst Zuid-Limburg in juli 2007. Foto Rob Koelman

zijn daarmee voor zover we weten op dit moment de meest westelijke pioniers van de
grote bosmuis in Groningen en Drenthe.

Landschapsgebruik Het noorden van
ons land is nieuw leefgebied voor de grote
bosmuis. De soort wordt in Groningen en
Drenthe in zowel de hoge en droge delen als
in de lagere, vochtigere delen aangetroffen.
In het laatste geval moeten er wel hoge,
droge plekken aanwezig zijn in de vorm van
bijvoorbeeld houtwallen. Grote bosmuizen
zijn ook gevonden in de beekdalen van de
Ruiten Aa en Drentse Aa, maar in mijn beleving kruipen die aan het eind van hun voedselronde ergens in de dichtstbijzijnde
houtwal hoog en droog in hun hol.
De grote bosmuis en de gewone bosmuis
leven in grofweg dezelfde habitats en zitten
elkaar schijnbaar niet echt in de weg. In Groningen en Drenthe vangen we beide soorten
in dezelfde raai. Gaandeweg het verspreidingsonderzoek in Noord-Nederland 5, tijdens observaties in het veld en op filmpjes
op YouTube, valt het klim- en klautergedrag
van de grote bosmuis op. Zo lijken grote bosmuizen zich liever voort te bewegen over een
op de grond liggende tak dan over de grond
zelf. Er is wel gesuggereerd dat het klimgedrag als onderdeel van de ecologie van grote
bosmuizen het samengaan met gewone
bosmuizen mogelijk maakt.

Houtwal in het dal van de Ruiten-Aa bij Smeerling in Oost-Groningen.
Vanglocatie van de grote bosmuis in oktober 2011. Foto Rob Koelman

De auteur tijdens een vangactie in september 2012 in de Zoerse Landen bij Exloo (DR) in september 2012. Foto Harold Steendam

Onderscheid Grote bosmuizen zijn in
het veld niet altijd even makkelijk te onderscheiden van de gewone bosmuis. Typische
exemplaren met een volledig gesloten hals-

band zijn onmiskenbaar, maar ook exemplaren zonder gesloten halsband en in
plaats daarvan een losse keelvlek komen
voor. Volgens een onderzoek uit 1984 zijn
grote bosmuizen eenvoudig te herkennen in
Noord- en Centraal-Europa, maar meer
naar het zuiden wordt dat steeds lastiger 6.
In het zuiden van Europa zijn gewone bosmuizen soms even groot als de grote bosmuis en ook de voor het noorden
kenmerkende lichtere vachtkleuren van de
grote bosmuis zijn meer overeenkomend
met die van de gewone bosmuis. Er blijkt
veel variatie binnen beide soorten te bestaan. Dat maakt determinatie op het oog
soms lastig. Tijdens ons onderzoek merken
ook Harold en ik de grote verscheidenheid
op in individuele eigenschappen van de dieren. Iedere gewone bosmuis heeft zijn eigen
hoogstpersoonlijke ‘stropdas’ (maar ook dieren zonder keelvlek komen voor) en iedere
grote bosmuis heeft zijn eigen type halsband. Stropdassen en halsbanden komen in
allerlei maten voor: breed en duidelijk, tot
dunnetjes en niet of nauwelijks zichtbaar. De
individuen die beide tekeningen vertonen
hebben een kruis op hun borst; een stropdas met een halsband. Deze exemplaren,
samen met de individuen waarbij geen halsband of stropdas zichtbaar is, zijn de moeilijkst op soort te brengen gevallen. Gelukkig
zijn er aanvullende kenmerken die gebruikt
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kunnen worden bij het onderscheid tussen
beide soorten bosmuizen. Dit zijn onder andere de lengte van de achterpoot (groter bij
grote bosmuis, maar met overlap in de
maten), de relatieve lengte van de staart
(langer bij grote bosmuis), het formaat van
de oren (groter bij grote bosmuis) en een
scherpe demarcatielijn tussen de witte buikvacht en de geelbruine rugvacht (een
scherpe overgang komt echter ook voor bij
een klein deel van de gewone bosmuizen).

@

Vervolgonderzoek Natuurlijk is het
spannend om de grote bosmuis te blijven
volgen tijdens zijn verovering van ons land.
Het zou daarom mooi zijn als er in de herfst
van 2015 vangacties zouden plaatsvinden in
alle oostelijke provincies, ongeveer op de lijn
Groningen-Assen, Ommen-Hardenberg,
Ruurlo-Doetinchem en locaties in NoordBrabant en Limburg. Ik hoor graag wie hier
aan wil meedoen!
Guido Lek, vrijwilliger Zoogdiervereniging
guidolek@gmail.com

Meer weten?

Naast de literatuurverwijzingen zetten we vanaf
dit nummer ook gerelateerde filmpjes, artikelen,
rapporten en weblinks online. Kijk op
www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_26-2

Figuur 1. Vijf dode, rotte bruinvissen in de bak van de shovel, op het strand van Camperduin, 26 mei 2013. Foto Arnold Gronert

Raadselachtige ‘mini-massastranding’ bruinvissen

Er valt veel te leren van rotte kadavers
In mei 2013 spoelden bij Camperduin vijf bruinvissen tegelijkertijd aan: vier grote dieren
en een voldragen foetus. De vier grote bruinvissen waren allemaal erg rot, maar waren op het
moment van hun dood in uitstekende voedingsconditie. Ze hadden zich volgegeten
met zandspieringen en vlak voor de dood is voedsel opgebraakt.
Pathologisch en voedsel-ecologisch onderzoek komen tot dezelfde –voorzichtige- conclusie:
deze dieren zijn als groep verdronken.
Mardik Leopold, Eileen Heße, Lara Mielke, Lineke Begeman en Sjoukje Hiemstra

Eind mei 2013 werden op een paar honderd meter strand bij Camperduin (NH)
vijf dode bruinvissen gevonden. Nu
stranden er tegenwoordig honderden
dode bruinvissen per jaar in Nederland
(www.walvisstrandingen.nl), maar in de
regel gaat het steeds om enkelingen.
Een stranding van vijf bruinvissen tegelijk, zo dicht bij elkaar, is uniek en geldt
als een massastranding. De term massastranding wordt meestal gebruikt
voor het aanspoelen van groepen levende dolfijnen of walvissen, maar
wordt ook gebruikt voor groepen dode
dieren die samen aanspoelen 1. Bij een
massastranding kan het gaan om toe-

val (denk aan het kort na elkaar stranden van een levende bultrug en een
dode potvis op de Razende Bol bij Texel
in december 2012), maar er kan ook een
enkele oorzaak zijn van een dergelijke
stranding. Bij een massastranding van
dode dieren is het daarom van belang
om na te gaan of de dieren overeenkomstige kenmerken vertonen die licht
kunnen werpen op een mogelijk gezamenlijke doodsoorzaak. Daarvoor zijn
verschillende mogelijkheden te bedenken, zowel natuurlijke als door mensen
veroorzaakte. Natuurlijke oorzaken
kunnen zijn: een besmettelijke ziekte,
hoge concentraties gifstoffen na een
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grote planktonbloei in zee, of bijzondere
weersomstandigheden. Antropogene
oorzaken zijn bijvoorbeeld olierampen
of hoge concentraties van andere gifstoffen in zee na een lozing of een
scheepsramp,
onderwaterexplosies
(laten springen van oude zeemijnen) of
verstrikking in visnetten. Voedselgebrek
kan dieren massaal doen verhongeren.
Dit kan zowel een natuurlijke oorzaak
hebben als door de mens zijn veroorzaakt.

Rot De vijf bruinvissen bij Camperduin
waren bij de stranding in verregaande
staat van ontbinding. De kadavers zijn

met een shovel opgeschept (Figuur 1)
en afgevoerd naar Egmond aan Zee. Ze
zouden vervolgens zijn afgevoerd voor
destructie als er niet tijdig was ingegrepen. Na contact met de ophaaldienst
van de Gemeente Egmond (waar Camperduin onder valt) zijn de dode bruinvissen getransporteerd naar de
Universiteit van Utrecht, waar gespecialiseerde dierenartsen van de Faculteit
Veterinaire Pathologie sectie op alle vijf
dieren verrichtten.

Opmerkelijke uitslag De uitslag
van het pathologisch onderzoek was opmerkelijk. Hoewel de bruinvissen allemaal erg rot waren, kon nog het
volgende worden vastgesteld: de groep
bestond uit drie volwassen vrouwtjes
(130-135 cm lang; Tabel 1), één onvolwassen mannetje (114 cm lang) en één
volledig ontwikkelde, mannelijke foetus
(76 cm lang) die echter niet, of dood geboren was. Eén van de drie vrouwtjes
was zeer waarschijnlijk drachtig toen ze
stierf, maar de foetus was niet meer in
haar lichaam aanwezig, wel had ze een
groot gat in de buikwand en een gescheurde baarmoeder. Wellicht was de
foetus die vlak bij dit vrouwtje werd gevonden dus haar jong. De drie volwassen vrouwtjes en het onvolwassen
mannetje vertoonden een aantal opmerkelijke overeenkomsten: alle vier de
dieren waren in een zeer goede voedingstoestand toen ze stierven: ze hadden allemaal een dikke blubberlaag,
veel spiermassa en de maag vol voedselresten (deels verteerde vis). In de
slokdarm van alle vier deze dieren bevond zich deels verteerde, dus opgebraakte vis. Door deze bevindingen
vallen een aantal mogelijke doodsoorzaken af. De dieren zijn zeker niet verhongerd of samen in een olievlek
gezwommen. Een snel dodende infectieziekte is ook onwaarschijnlijk: hier-

voor zijn geen aanwijzingen gevonden
bij de sectie. Langzaam dodende gifstoffen doen slachtoffers meestal eerst
vermageren, dus dat was hier ook niet
aan de orde. Ook waren er geen berichten over massale bloei van plaagalgen.
Op geen van de kadavers zijn bijt-,
scheur- of kraswonden aangetroffen die
typisch zijn voor predatie door grijze
zeehonden 2. Ook het weer was niet bijzonder, dus blijven over: een onderwaterexplosie of een visnet, of een
combinatie van deze twee: desoriëntatie door een harde knal of drukgolf,
waardoor de dieren de netten in zee niet
meer goed konden waarnemen en ontwijken 3. De visresten in de slokdarmen
doen verdrinking vermoeden, waarbij de
dieren in hun doodsstrijd hebben gebraakt. Doordat alle dieren zeer rot
waren kon sectie daarover verder geen
duidelijkheid verschaffen. Eventuele
schade aan het binnenoor (explosie) of
indrukken van netwerk (verdrinking)
konden niet meer worden vastgesteld.
Bij secties op zeer rotte dieren kan de
doodsoorzaak meestal niet meer worden achterhaald. Desondanks geeft de
combinatie van veel dieren tegelijk, en
de nog zichtbare eigenschappen van de
kadavers, de mogelijkheid om hier nog
het een en ander over te zeggen.

Maaginhoud Hoewel de dieren rot
waren waardoor er grote gaten in hun
lijven waren gevallen, waren de magen
nog intact. De maaginhoud van de vier
grote dieren is onderzocht en ook hieruit kwamen opmerkelijke overeenkomsten tussen de dieren naar voren. De
bruinvissen hadden hoofdzakelijk zandspiering gegeten (Tabel 1), soms aangevuld met enkele andere vissoorten als
tong, makreel en wijting en ook zeeduizendpoten. De meeste prooidieren
waren grotendeels verteerd, maar konden worden gereconstrueerd aan de

hand van hun -soortspecifieke- gehoorsteentjes (otolieten) of hun kaken (de
makreel en de zeeduizendpoten).

Zandspiering: bijzonder? Uit het
maagonderzoek blijkt zandspiering het
belangrijkste voedsel van alle vier de
onderzochte bruinvissen te zijn, zowel
qua gezamenlijk gewicht als ook qua
aantallen. Het vijfde dier, de voldragen
foetus, had nooit de kans gekregen iets
te eten (beter gezegd: te drinken) dus
maagonderzoek was in dit geval zinloos.
Opvallend is dat het volwassen vrouwtje, dat recent drachtig was geweest (#
3) vlak voor haar dood 2465 gram zandspiering had gegeten, goed voor ongeveer haar dagelijkse voedselbehoefte 4.
Ook de andere dieren hebben opmerkelijke hoeveelheden zandspiering gegeten, waarbij het jonge mannetje niet
onder deed voor de volwassen vrouwen.
Zandspiering komt talrijk voor in de zuidelijke Noordzee en bruinvissen eten
deze vissen vaker. De kans dat vier
bruinvissen die samen stranden onafhankelijk van elkaar allemaal zandspiering hebben gegeten is bijzonder klein.
Dit kan afgeleid worden uit eerder onderzoek naar de maaginhoud van honderden in Nederland aangespoelde
bruinvissen. Onder de 22 bruinvissen
die van 2005 tot en met 2012 in mei
strandden met prooiresten in hun
maag, zijn slechts vijf dieren met, en 17
zonder zandspiering gevonden.

Hamvraag Doordat alle dieren rot
waren kan de doodsoorzaak niet met
zekerheid worden vastgesteld. Op grond
van zowel de pathologie: zelfde mate
van verrotting en zelfde uitmuntende lichamelijke conditie én op grond van de
maaginhoud (alle vier opmerkelijk veel
zandspiering gegeten) is het echter
waarschijnlijk dat de dieren op dezelfde
wijze, op hetzelfde moment en op de-

Adult ♀ # 1
132 cm

Adult ♀ # 2
130 cm

Adult ♀ # 3
135 cm

Juv ♂
114 cm

totaal

zandspieringen

3914 (296)

708 (83)

2465 (223)

1258 (144)

8345 (756)

andere prooien

85 (6)

316 (12)

0

308 (2)

709 (20)

3999 (302)

1024 (95)

2465 (223)

1566 (146)

9054 (776)

totaal

Tabel 1 Maaginhoud van de vier grotere dieren in gewicht (gram) (en aantal vissen). Reconstructie aan de hand van harde prooiresten:
otolieten en kaken. De lengte van iedere bruinvis wordt ook vermeld. Vrouw # 3 was zwanger, maar had haar foetus verloren (Figuur 2).
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zelfde plaats dood zijn gegaan. De dood
was vermoedelijk acuut en de opgebraakte vis in de slokdarmen van alle
vier de onderzochte dieren wijst mogelijk op verdrinking. Een op de bodem geplaatst warnet, of een net dat verloren
is gegaan maar nog wel dieren kan verstrikken (spooknet) zijn dan logische
kandidaten. Wellicht zijn de bruinvissen
tijdens het foerageren in een dergelijk
net verstrikt geraakt en verdronken. Het
blijft echter een raadsel hoe de dieren
vervolgens samen konden aanspoelen,
na geruime tijd in zee te zijn verbleven.
Het is niet bekend hoe lang een dode
bruinvis er over doet om zo ver te verrotten dat de gaten in het lijf vallen (Figuur 1 en 2), maar hier gaan zeker
enkele weken overheen. Om gedurende
al die tijd niet uit elkaar te drijven en dus
op verschillende kustgedeelten te
stranden (of niet te stranden), moeten
de dode dieren dus lange tijd bij elkaar
gehouden worden. Warnetten worden
regelmatig geleegd en vallen dus af als
een logische kandidaat. Een spooknet,
dat onder water vastzit, bijvoorbeeld aan
een wrak, is wel een mogelijkheid. Zo’n

net kan een groep aan de bodem foeragerende bruinvissen verstrikken, langere tijd vasthouden om vervolgens
plotseling “geleegd” te worden, door bijvoorbeeld een passerende boomkor- of
garnalenvisser. Als dit vlak onder de
kust gebeurt, kunnen de losgetrokken
bruinvissen vervolgens samen stranden. Of een dergelijk scenario reëel is,
of het vaker voorkomt, en of er buiten de
vijf gevonden bruinvissen nog meer, niet
of elders aangespoelde dieren bij betrokken waren, blijft onduidelijk. Echter,
de ‘massa’stranding van vijf rotte bruinvissen was hoe dan ook een unieke gebeurtenis, die dankzij de alertheid van
strandingenexpert Arnold Gronert kon
worden onderzocht en gedocumenteerd.

litie, brandweer en de reddingsbrigade
waren alle via de meldkamer in Alkmaar betrokken bij de eerste meldingen
en zorgden ervoor dat een en ander correct werd afgehandeld. Het onderzoek
naar doodsoorzaken en voedselecologie
van bruinvissen in Nederland vindt
plaats in opdracht van het Ministerie
van Economische Zaken.
Mardik Leopold doet voedsel-ecologisch onderzoek aan bruinvissen, bij
Wageningen IMARES op Texel.
Eileen Heße en Lara Mielke hebben gestudeerd aan Van Hall Larenstein in
Leeuwarden en deden een afstudeerstage bij IMARES-Texel, waarbij ze
onder meer onderzochten of het zinnig
is om onderzoek te doen aan de maaginhoud van verrotte bruinvissen.

Dankwoord Dank aan het Egmondse

Lineke Begeman was destijds als veterinair patholoog belast met het onderzoek naar doodsoorzaken van in
Nederland aangespoelde bruinvissen.
Sjoukje Hiemstra assisteerde haar bij
de autopsies van de vijf dieren die bij
deze massastranding betrokken waren.

bedrijf M. Gul Egmond B.V. die de dode
bruinvissen van het strand haalde en
later voor onderzoek beschikbaar stelde
en aan Arnold Gronert die ter plaatse
meteen het bijzondere belang van deze
massastranding inschatte en de auteurs hierop opmerkzaam maakte. Po-

Figuur 2 De volwassen vrouwelijke bruinvis (boven) die mogelijk de moeder was van de foetus (onder),
op tafel in de snijzaal van de faculteit Diergeneeskunde, 27 mei 2013. De meetlat is 30 cm lang.
Foto Sjoukje Hiemstra

@
Meer weten?
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Naast de literatuurverwijzingen zetten we vanaf
dit nummer ook gerelateerde filmpjes, artikelen,
rapporten en weblinks online. Kijk op
www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_26-2

Verdwenen zoogdieren

Vliegende eekhoorns
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.

Eekhoorns zijn er in soorten en maten. We
zijn hier in ons land de inheemse rode eekhoorn gewend, Sciurus vulgaris, die voornamelijk op het bosrijke zand voorkomt. Een
rossig rode tot bijna zwarte vacht, mooie
pluimstaart, kekke oortjes: wie kent de eekhoorn niet? Sinds een aantal decennia zit
een wisselend gezelschap aan exoten in ons
land. In het periodiek Kijk op exoten van januari 2015 staan maar liefst twaalf soorten
genoemd. Het is hier gelukkig nog niet zo
erg als in Groot-Brittannië, waar de Amerikaanse grijze eekhoorn de rode er bijna
heeft uitgeconcurreerd, maar wat niet is kan
nog komen. Diverse eekhoorns vallen intussen onder de verbodsbepalingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Er zijn ook grondeekhoorns, Knabbel en
Babbel-achtige beestjes. Ook dat zijn eekhoorns. Ze hebben geen bomen nodig en
wonen in holen in de grond. In meer zuidelijke en oostelijke delen van ons continent
komen ze uitgebreid voor. Ze heten siesel of
soeslik in het Nederlands, en Spermophilus
(of ook wel Citellus) in het biologische potjeslatijn. Er zijn in ons land ook fossiele
grondeekhoorns van het geslacht Spermophilus gevonden, onder andere in de boringen bij Zuurland en op de Maasvlakte. En de
marmot, het Murmeltier uit de Alpen dat ook
een grondeekhoorn is, kwam hier ook ooit
voor.

Het meest bijzonder echter zijn vliegende
eekhoorns. Niet dat de gewone rode niet
lekker door de lucht kan springen van tak
naar tak, maar die vaardigheid is tot extreme
hoogte doorontwikkeld bij de vliegende eekhoorns. Vliegende eekhoorns komen voor in
grote delen van het noordelijk halfrond en
tellen ongeveer 45 soorten in een vijftiental
geslachten zoals Pteromys, Hylopetes en
Petaurista. Dat laatste genus moet niet worden verward met het geslacht Petaurus. Dat
zijn weliswaar ook vliegende eekhoorns,
maar dan de buidelversie. Het is een van de
mooiste voorbeelden van convergente evolutie bij de placentale zoogdieren en de bui-

“...de dieren vliegen
niet maar zweven”

deldieren die ik ken, en door de bijna
identieke naamgeving ook behoorlijk verwarrend. Er is onder paleontologen lang discussie geweest of het onderscheid tussen de
gewone eekhoorns (subfamilie Sciurinae) en
de vliegende eekhoorns (Petauristinae of
Pteromyinae) niet eigenlijk ook een convergentie betreft. In dat geval moeten de vliegers tot een eigen familie (Petauristidae of
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Pteromyidae, met een –d– dus ) worden opgewaardeerd, maar de laatste jaren is die
discussie verstomd.
Bij zowel de placentale vliegeekhoorns als
bij de buidelvliegers is tussen de voor- en
achterpoten een stuk huid gespannen, dat,
wanneer de dieren van boom tot boom zweven, ervoor zorgt dat ze de vorm van een
vierkante frisbee krijgen. Het toont trouwens
aan dat de naamgeving eigenlijk fout is: de
dieren vliegen niet maar zweven. Vliegen is
een actieve bezigheid die we bij vleermuizen
en vogels kunnen waarnemen. Daarvan is
hier geen sprake. Ze zouden beter zwevende
eekhoorns kunnen heten.
Fossiele vlieghoorns (dat is ongetwijfeld een
verfoeilijk Germanisme, van het Duitse
woord voor vliegende eekhoorns: Flughörnchen) kwamen ooit vanaf het Oligoceen in
grote delen van Europa voor. Hun hoogtepunt lag in het Mioceen, maar ook daarna
werd er in Europa nog gevlogen. Zelfs in Nederland. Er zijn kiesjes van fossiele vliegende eekhoorns gevonden in de
vroeg-Pleistocene kleigroeves van Tegelen.
Ze staan te boek onder de naam Hylopetes
magistri. Het toont aan dat het Noord-Limburgse milieu destijds flink bebost was,
want als er één diergroep is die het niet zonder bomen kan stellen, dan zijn het wel de
vliegende eekhoorns. Jammer dat ze hier
zijn verdwenen.
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Geschiedenis

In deze rubriek wordt telkens een
vrijwilliger uit de vereniging voor
het voetlicht gebracht. Waar
houdt hij/zij zich mee bezig? Waar
komt de passie vandaan?
In deze aflevering de Vrijwilliger
van het jaar 2015, Bernadette van
Noort.
door Bernadette van Noort

Hoe/wanneer is interesse in zoogdieren
ontstaan?
Als kind al vond ik natuur in het algemeen erg leuk. Op vakantie vond ik het
geweldig om sprinkhanen en muizen te
vangen. Maar daar ik opgegroeid ben in
de grote stad zonder echte natuurmensen om me heen kwam de liefde voor
natuur pas echt tot uiting toen ik ging
studeren. Ik heb niks gestudeerd wat
met natuur te maken heeft (foutje),
maar in mijn vrije tijd ontdekte ik dat er
organisaties waren als jeugdbonden en
natuurwerkgroepen. Daar heb ik ook
mijn man (Eric Jansen) leren kennen.
Hij is vleermuisman in hart en nieren en
daardoor ben ik ook met het vleermuiswerk in aanraking gekomen. In de loop
van de tijd heb ik daar mijn eigen passie
en kennis over ontwikkeld.
Wat onderneem je allemaal (activiteiten)?
Inmiddels is mij duidelijk geworden dat
ik in het vleermuiswerk niet zo geschikt
ben voor het nachtelijke detectorwerk.
Maar overdag met een lampje op zoek
naar verstopte vleermuizen (wintertellingen en zoldertellingen), daar krijg ik
niet gauw genoeg van. Ik doe veel wintertellingen, vooral in de provincie
Utrecht (waar ik lang gewoond heb) en
in Zuid-Limburg. Sinds kort ben ik provinciaal coördinator van het meetnet
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Zoldertellingen in Limburg.
Intussen fotografeer ik ‘alles wat los en
vast zit’ en af en toe zit daar ook wat
bruikbaars bij.
Verder schrijf ik op het kantoor van de
Zoogdiervereniging teksten voor de
website, zoals soortteksten en spreekbeurtpakketten. Ook beantwoord ik algemene vleermuisvragen die bij de
Zoogdiervereniging binnenkomen.
Daarnaast heb ik ook een bijzondere
interesse in vlinders. Ik zie een duidelijk verschil tussen het aantal vlinders in mijn tuin en een klein
natuurgebiedje (Gebrande Kamp)
en de rest van de omgeving. Het is
hier heel groen, maar zo grasgroen dat er voor vlinders er weinig te halen is. Daarom ben ik met een
aantal mensen uit het dorp bezig om
een stukje grond dat we van de gemeente in bruikleen hebben gekregen
om te toveren tot een natuurterreintje.
Het is in eerste instantie bedoeld voor
vlinders, bijen en mensen, maar natuurlijk worden zoogdieren, reptielen en
vogels niet vergeten.

Hoe verhoudt zich dit tot je eventuele werk
of loopbaan?
Door ziekte ben ik helemaal afgekeurd
voor betaald werk. Dus doe ik mijn best
me nuttig te maken door vrijwilligerswerk te doen en over het algemeen
wordt dat erg gewaardeerd. Vrijwilliger
van het jaar worden was dan ook een
leuke verrassing. Ik kan ook het vrijwilligerswerk kiezen wat bij me past en
heb er dan ook veel plezier in.
Naast vrijwilligerswerk bij de Zoogdiervereniging doe ik ook nog vrijwilligerswerk op gebied van vlinders en met
verstandelijk gehandicapten.

Toekomst
Wat zijn de toekomstplannen?
Ik ben niet iemand die aan de weg timmert met grootse beschermingsplannen, maar ik doe graag dingen op kleine
schaal in mijn eigen omgeving.
Ik heb geen plannen in mijn achterhoofd
die wachten tot ik tijd heb om ze uit te
voeren.
Geld zou wel een aantal dingen gemak-

Vleermuistellingen in de mergelgroeves.
Foto Rob Koelman

kelijker maken, zoals de aanleg van het
natuurterreintje. Dus doe ik mijn best
om daarvoor geld bij elkaar te zoeken.
Daar ben ik nu druk mee, maar ik hoop

natuurlijk dat er een mooi
gebiedje zal ontstaan waar
dieren en mensen tot ver in
de toekomst graag zullen
vertoeven.
Ik denk ook dat het belangrijk is om bij te houden hoe
het met bepaalde diersoorten gaat. Daarom doe ik
veel tellingen (vleermuizen,
vlinders, vogels, tuintelling), zodat organisaties en
de politiek beschermingsplannen uit kunnen werken.
Ook het schrijven voor de
website van de Zoogdiervereniging is iets wat ik nu
kan doen, maar hopelijk
ook in de toekomst effect
zal hebben. Als er kinderen
enthousiast worden over
een diersoort en een
spreekbeurt gaan houden
over dat dier zal dat de toekomst voor de natuur een
beetje beter maken.
Al met al wil ik dus eigenlijk vooral lekker doorgaan met waar ik mee bezig
ben.

Aan het werk in het nieuwe natuurterrein in de buurt. Foto Eric Jansen

Heb je bepaalde wensen?
Tja, wensen zijn er natuurlijk altijd. Mijn
grootste wens is toch dat natuur een belangrijkere plaats krijgt op diverse
agenda’s. De politieke agenda vooral,
landelijk, provinciaal, gemeentelijk…
Maar om natuur op de politieke agenda
te krijgen is het ook belangrijk dat het
leeft bij mensen. Kleine organisaties en
privépersonen kunnen al een hoop betekenen. En als iedereen zijn eigen tuin
diervriendelijk maakt is er al veel gewonnen.
Wellicht een oproep voor hulp of ideeën?
Ja, de vleermuis-zoldertellingen in de
provincie Limburg kunnen nog wel wat
enthousiaste tellers gebruiken. Er
komen in Limburg een paar zeldzame
vleermuissoorten voor, zoals de grijze
grootoor en de ingekorven vleermuis.
Voor de bescherming van deze soorten
is het belangrijk dat we weten waar die
beestjes zitten en hoeveel het er zijn.
Dus lijkt het je leuk om in Limburg
vleermuizen op (kerk)zolders te tellen,
meld je dan aan bij de Zoogdiervereniging.

Figuur 1 De ingekorven vleermuis, hier jagend in een koestal, bereikt in Nederland de noordgrens van zijn verspreiding. Foto Rene Janssen

Een nieuwe kijk op verspreidingspatronen

Wat bepaalt de verspreiding van
Europese vleermuizen?
Wat bepaalt welke vleermuis waar voorkomt? Is het de bouw van een soort in combinatie
met de aanwezigheid van voedsel, water en woonplaatsen? Of zijn er nog andere factoren
die een rol spelen? In dit artikel wordt een nieuwe kijk op verspreidingspatronen gepresenteerd.
Anne-Jifke Haarsma en Henk Siepel

Vleermuizen zijn een zeer soortenrijke groep
zoogdieren. Alleen al binnen Europa komen
52 soorten voor¹. Van deze soorten zijn de
patronen van de verspreiding goed bekend.
Verspreidingspatronen kunnen verschuiven
door nieuwe vestiging en/of lokaal uitster-

ven. Een deel van de verspreiding kan verklaard worden door een combinatie van historische factoren zoals ijstijd, de loop van
rivieren en de ligging van verschillende leefgebieden.
Maar wat bepaalt nu de verspreiding van
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soorten? Waarom vormt Nederland het
noordwestelijkste puntje van het verspreidingsgebied van de ingekorven vleermuis en
juist het zuidwestelijkste puntje van de
meervleermuis? Vaak wordt gesteld dat de
bouw van een soort het landschapgebruik

bepaalt en daarmee de verspreiding. Anderen stellen dat het voorkomen van onder andere voedsel, water en verblijfplaatsen de
belangrijkste sturing is voor verspreidingspatronen. Is dat wel zo? In dit artikel een
nieuwe kijk.

Flexibel in dieet en landschapsgebruik Alle Europese vleermuissoorten
eten hoofdzakelijk insecten en andere geleedpotigen. Deze worden gevangen in de
vlucht of worden van het water of de vegetatie gepakt. Op basis van hun bouw worden
vleermuizen over het algemeen in drie groepen verdeeld. Er zijn soorten met lange,
smalle vleugels en een snelle, wendbare
vlucht zoals de rosse vleermuis en gewone
dwergvleermuis. Deze lijken in vlucht op een
gierzwaluw of een meeuw. Andere soorten
hebben korte, brede vleugels voor een langzame vlucht, zoals de grootoorvleermuizen
en de franjestaart. In vlucht lijken ze op een
ekster of een specht. De derde groep heeft
een bouw tussen beide extremen. Ook in andere opzichten zijn vleermuissoorten hierop
aangepast. Een snelle vlieger als de rosse
vleermuis heeft bijvoorbeeld een gestroomlijnde bouw, korte oren en een harde echolocatie. Vaak wordt gesteld dat een soort
gebonden is aan een bepaald type habitat en
dus de prooien die hier aanwezig zijn. Toch
blijkt uit diverse studies dat vleermuizen
zeer flexibel zijn ²,³. Snel vliegende soorten
blijken regelmatig in besloten habitat te foerageren en langzame vliegers in open habitat. Uit dieetanalyse blijkt vaak dat het
voedsel eerder een afspiegeling is van het
lokale prooiaanbod dan van een selectie van
prooien uit een bepaalde habitat. Europese
vleermuizen zijn dus flexibel en opportunistisch genoeg om in diverse landschappen
voedsel te vinden. Vleermuizen hebben verblijfplaatsen nodig om de dag en de winter
in door te brengen. In Nederland onderscheiden we boom- en gebouwbewonende
soorten (www.vleermuis.net). De aanwezigheid van zulke verblijfplaatsen zou dus de
verspreiding van een soort kunnen beperken. In gebieden zonder bomen blijken typische boombewoners als water- en
bosvleermuis echter ook gebouwen te bewonen. Gebouwbewoners als gewone
dwerg- en meervleermuis zijn ook in bomen
aangetroffen. Veel vleermuissoorten zoeken
voor de winterslaap grotachtige ruimten op.
Natuurlijke grotten zijn niet overal in Europa
te vinden. Tegenwoordig gebruiken vleermuizen ook ondergrondse mijnen, forten,
ijskelders en dergelijke voor de winterslaap.
Alle soorten blijken in staat tussen zomeren winterverblijven te migreren, ook als hun

bouw niet geschikt is voor een snelle vlucht.
Er lijken dus geen redenen te zijn waarom
voedsel of het landschap de verspreiding van
Europese vleermuissoorten zouden bepalen.

Een nieuwe kijk In navolging van eerdere studies³ hebben we de relatie tussen
levensloop bepalende kenmerken en de verspreiding onderzocht. Levensloop bepalende
kenmerken zijn onder andere de leeftijd
waarop een dier zich voor het eerst voortplant, het aantal en de afmeting van nakomelingen en de gemiddelde ouderdom. Deze
kenmerken kunnen (mede) bepalend zijn
voor het verspreidingspatroon. Ieder voor
zich lijken ze echter geen relatie te hebben
met verspreiding. Ook is de soortenrijkdom
in verschillende werelddelen hiermee niet te
verklaren. We moeten echter beseffen dat
kenmerken aan elkaar gekoppeld zijn. Het
zorgen voor meer nakomelingen kost een
vrouwtje meer energie, en die energie is dan
niet meer beschikbaar voor bijvoorbeeld de
winterslaap van dat vrouwtje. Het werpen en
zogen van meer jongen blijkt de grootste

aanslag op de eigen overleving te zijn. Dit
soort combinaties van kenmerken noemen
we trade-offs, oftewel een ‘handeltje’ in
energie of bouwstoffen. Dit verschil wordt
vooral duidelijk als we kijken naar spitsmuizen en vleermuizen, beide kleine insectenetende zoogdieren. De watervleermuis en
gewone bosspitsmuis wegen beiden ongeveer tien gram. De gewone bosspitsmuis
heeft per jaar twee tot vier worpen met zes
tot zeven jongen per worp. Deze soort wordt
gemiddeld slechts tien maanden oud en ten
hoogste twee jaar oud. De watervleermuis
heeft slechts een worp per jaar en een jong
per worp, wordt gemiddeld 4,5 jaar oud en
ten hoogste 30 jaar oud.
Door nu een aantal van deze belangrijke levensloop bepalende kenmerken tegen elkaar af te wegen, wordt de relatie met
verspreidingspatronen duidelijk.

Combinaties van kenmerken Van
30 Europese vleermuissoorten (tabel 1) hebben we voldoende gegevens kunnen vinden
over hun levensloop bepalende kenmerken.

Figuur 2 Verspreiding van de ingekorven vleermuizen (bron: IUCN). De ingekorven vleermuis
komt in ons land alleen in Limburg en Noord-Brabant voor.

Figuur 3 Verspreiding van de meervleermuis (bron: IUCN). In de Donaudelta leeft een geïsoleerde
populatie, mogelijk een andere ondersoort.
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Figuur 4 Een typische vleermuis met een snelle vlucht: de rosse vleermuis.
Foto Theo Douma

In totaal beschrijven 29 kenmerken de levensloop van vleermuizen. Deze zijn gegroepeerd in morfologie, fysiologie en ecologie.
Verspreiding van vleermuizen is omschreven
met 7 parameters, zoals meest noordelijk/
zuidelijke waarneming van een individu en
meest noordelijke/zuidelijke waarneming
van een kraamgroep. Een volledige omschrijving van de methode is te vinden in het
bron-artikel. De combinatie ‘worp en levensverwachting’ uit ons eerdere voorbeeld
van bosspitsmuis en watervleermuis blijkt
ook binnen de groep van de vleermuizen bepalend (Fig. 6). De soorten die zich op jonge
leeftijd voor het eerst voorplanten hebben
ook allen een lage levensverwachting en een
grote worp. De zuidelijke soorten hebben
vrijwel allemaal een klein worpgrootte; de
enige uitzondering is Kuhls dwergvleermuis,
die daarmee ook meteen relatief lager
scoort in levensverwachting. Naast deze
combinatie blijken in totaal nog vier andere
combinaties van kenmerken de verspreiding
van vleermuizen te bepalen¹: aantal jongen
en gewicht van een worp;
duur van de periode waarin een jong gezoogd wordt en het gewicht van een worp ten
opzichte van het gewicht van de moeder;
meest noordelijke waarneming (breedtegraad) van een kraamverblijf, leeftijd van
eerste voorplanting en levensverwachting;
meest noordelijke waarneming (breedtegraad) van een kraamverblijf, migratie en
keuze voor winterverblijfplaats.
Deze combinaties van kenmerken maken
duidelijk wat soorten nodig hebben om verder noordelijk of zuidelijk te kunnen leven.

Kenmerken van noordelijke
soorten Noordelijke vleermuissoorten
moeten in staat zijn korte perioden van vorst
te overleven (figuur 7) en over korte afstand
te migreren om een veilig winterverblijf te
bereiken. Hun reproductie seizoen is kort en
flexibel. De jongen worden relatief groot geboren en groeien snel (figuur 8). Deze kenmerken zijn essentieel voor hun overleving
en overheersen andere kenmerken die niet
te combineren zijn, zoals een late leeftijd

Figuur 5 Een typisch vleermuis met een langzame vlucht: de grijze grootoorvleermuis. Foto René Janssen

waarop dieren seksueel volwassen worden
en een lange periode waarin een jong gezoogd dient te worden. Hoe langer een jong
namelijk gezoogd moet worden, hoe minder
tijd een moeder overhoudt om nog voor de
winter op te vetten. Omdat de winters extreem kunnen zijn, bestaat altijd de kans dat
een individu de winter niet overleeft. Daarom
is het verstandig om al zo vroeg mogelijk te
starten met voorplanting. Mannetjes doen
tijdens hun eerste kalenderjaar al mee aan
de paring, vrouwtjes krijgen in hun tweede
kalenderjaar soms al hun eerste jong (en
hebben dus tijdens hun eerste kalenderjaar
al gepaard). Ook doen noordelijke soorten er
goed aan in gunstige jaren relatief veel en
snel jongen te krijgen. Ze zijn dan ook in
staat relatief veel jongen te werpen (maximaal 3), met relatief grote jongen.

zijn overlevingskans tijdens de winter.

Flexibiliteit aan de rand van de
verspreiding Het leven ten noorden van
55o NB (ter hoogte van Denemarken) vormt
voor vleermuizen een uitdaging vanwege de
korte nachten. Ten noorden van 67o NB
wordt het midzomer (21 juni) niet meer donker. Toch hebben vleermuizen hier oplossingen voor gevonden. Soorten als de rosse
vleermuis, kleine dwergvleermuis en watervleermuis jagen in noordelijke regio’s ook
gewoon overdag¹¹, ¹². Ook maken vleermuizen gebruik van de topografie van hun omgeving: in bergachtige regio’s kunnen dieren
eerder uitvliegen omdat bergen voor schaduw en dus lagere lichtwaarden zorgen¹³.

Rhinolophidae
Kenmerken van zuidelijke soorten Zuidelijke vleermuissoorten worden relatief laat seksueel actief en krijgen per nest
minder jongen (gemiddeld 1,1 jong). De
nachten in zuidelijk Europa zijn relatief lang:
meer dan 7 uur, in tegenstelling tot slechts
1-4 uur in noordelijk Europa. Toch hebben
dieren de hele nacht nodig om voldoende insecten te vinden. Mogelijk is de concurrentiedruk hoger of is het aanbod muggen (het
belangrijkste voedsel voor veel vleermuizen)
in het zuiden lager. De winters in zuidelijk
Europa zijn milder, maar dat is niet per se
gunstig voor vleermuizen. Het kost een
vleermuis namelijk meer energie om bij
hoge temperaturen te overwinteren. Bij een
goede voorbereiding (voldoende vetvoorraad)
is de kans op overleving echter groter. Om
voldoende vet te hebben om de winter te
overleven, worden alle activiteiten die niet te
combineren zijn met vetopbouw uitgesteld.
Zo krijgen zuidelijke soorten op hun derde of
soms pas hun vijfde levensjaar hun eerste
jong. Door het lange zomerseizoen kunnen
zuidelijke soorten veel tijd aan de opvoeding
van het jong besteden. Een zuidelijke vleermuis wordt tot 56 dagen gezoogd, bijna twee
keer zo lang als een noordelijke soort. Hoe
langer een jong gezoogd wordt, hoe hoger

Blasius’ hoefijzerneus
Paarse hoefijzerneus
Grote hoefijzerneus
Kleine hoefijzerneus

Rbla
Reur
Rfer
Rhip

Vespertilionidae
Mopsvleermuis
Noordse vleermuis
Laatvlieger
Bechsteins vleermuis
Brandts vleermuis
Capaccini’s vleermuis
Meervleermuis
Watervleermuis
Ingekorven vleermuis
Vale vleermuis
Baardvleermuis
Franjestaart
Kleine vale vleermuis
Grote rosse vleermuis
Bosvleermuis
Rosse vleermuis
Kuhls dwergvleermuis
Ruige dwergvleermuis
Gewone dwergvleermuis
Gewone grootoorvleermuis
Grijze grootoorvleermuis
Tweekleurige vleermuis

Bbar
Enil
Eser
Mbec
Mbra
Mcap
Mdas
Mdau
Mema
Mmyo
Mmys
Mnat
Moxy
Nlas
Nlei
Nnoc
Pkuh
Pnat
Ppip
Paur
Paus
Vmur

Miniopteridae
Schreibers vleermuis

Msch

Molossidae
Europese bulvleermuis

Tten

Tabel 1 Namen van de soorten en hun afkortingen
in de figuren in dit artikel
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Figuur 6 De relatie tussen de gemiddelde leeftijd (in
jaren) en de gemiddelde worpgrootte. Soorten met een
zuidelijke verspreiding (> 54 graden noorderbreedte)
staan met een ruitje aangeduid, soorten met een noordelijke verspreiding (<54 graden noorderbreedte) met
een driehoekje. Soorten met een gemiddelde leeftijd
van minder dan 390 dagen waarop voor het eerst wordt
voortgeplant hebben een rechthoekje om hun naam.
Zie tabel 1 voor de afkortingen van de soortnamen.

Figuur 7 De relatie tussen de laagste temperatuur
waarbij soorten tijdens de winter zijn waargenomen en
de meest noordelijke waarneming van een kraamgroep. De vorm van de symbolen geeft de verspreidingsgrens van een soort aan (< 54 graden
noorderbreedte = driehoek, > 55 graden noorderbreedte = ruit). De soorten in de linker helft van de
grafiek kunnen dus vorst overleven.

Figuur 8 De relatie tussen het aantal dagen dat een
jong gezoogd wordt en het totale gewicht van een
worp. De vorm van de symbolen geeft de verspreidingsgrens van een soort aan (< 54 graden noorderbreedte = driehoek, > 55 graden noorderbreedte =
ruit). Het verschil tussen de twee groepen is significant).

Geconcludeerd kan worden dat overleven in
het noorden vleermuizen voor een aantal opgaven stelt: ze moeten kunnen overwinteren
onder extreme condities of kunnen migreren
naar geschikte winterverblijven, in staat zijn
om in een relatief kort seizoen een grote
worp groot te brengen en al op relatief jonge
leeftijd aan de voortplanting deel te nemen.
Al deze investeringen hebben hun weerslag
in een relatief lage levensverwachting.

Discussie en conclusie Vleermuizen
zijn flexibel en opportunistisch. Het landschapsgebruik en, hieraan gekoppeld, het
dieet, noch het aanbod van verblijfplaatsen
volstaan om het verspreidingspatroon van
Europese vleermuizen te verklaren. Ondanks ogenschijnlijke beperkingen, bepaald
door hun morfologie, zijn vleermuizen in
staat in allerlei habitats te leven en te jagen.

Hun flexibiliteit kent echter grenzen. Levensloop bepalende kenmerken, zoals de reproductie en de minimum temperatuur
tijdens de winterslaap, zijn niet onbeperkt
rekbaar. Bovendien blijken deze kenmerken
met elkaar verbonden te zijn in kenmerkgroepen, wat wederom de rekbaarheid beperkt. De vergelijking tussen deze
combinaties van kenmerken en de verspreiding geeft een sterke indicatie dat het verspreidingspatroon voor een groot deel
bepaald wordt door de levensloop bepalende
kenmerken die een vleermuissoort bezit.
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 vleermuis onderzoek
-en bescherming (ahaarsma@dds.nl)
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Henk Siepel is professor aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Naast zijn specialiteit
in bodem biologie houdt hij zich bezig met de
toepassing van levensloop bepalende kenmerken (life-history tactics) in natuurbeheer
en bescherming.

@

Dit artikel geeft een samenvatting van een in
het engels gepubliceerd werk ‘Macro-evolutionary trade-offs as the basis for the distribution of European bats’. Dit artikel is te
downloaden op www.batweter.nl onder publicaties. Op deze website is ook een link te
vinden naar de ruwe data gebruikt voor deze
publicatie.

Meer weten?

Naast de literatuurverwijzingen zetten we vanaf
dit nummer ook gerelateerde filmpjes, artikelen,
rapporten en weblinks online. Kijk op
www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_26-2

De Zoogdiervereniging en Das&Boom hebben in Nederland 2015 uitgeroepen tot het Jaar van de Das. Op deze
pagina’s vindt u een update van de activiteiten die tijdens dit jaar worden georganiseerd.

Activiteiten in

Stefan Vreugdenhil, Marloes van Eerden en Fleur de Graaff

Natuurontdekker:
volg de volkstelling

Achtergrondfoto Jan Duker

Tijdens het Jaar van de Das voeren we een landelijke dassentelling uit. We willen een compleet
beeld krijgen van de actuele verspreiding van
dassenburchten binnen het hele Nederlandse
leefgebied.
Regionale dassenwerkgroepen, werkgroepen
van onze vereniging en andere experts zijn benaderd met de vraag mee te helpen aan de landelijke dassentelling. Zij zijn tenslotte al veel in
het veld en weten hoe en waar ze moeten zoeken. Inmiddels hebben tien dassenwerkgroepen
en ruim 20 dassenexperts zich aangemeld om te
helpen. Ook Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten doen mee aan deze inventarisatie.

Voorintekenactie:
boek ‘De Das’
Dit jaar verschijnt een nieuw boek
over de das. Het boek gaat in op
alle aspecten rondom de das in
Nederland: ecologie, bescherming,
ruimtelijke ontwikkeling, landbouw, cultuurhistorie en dassenmanagement. De redactie bestaat
uit Frans van Bommel (Van Bommel Faunawerk), Stefan Vreugdenhil en Maurice La Haye (Bureau
van de Zoogdiervereniging). Daarnaast leveren diverse andere dassenexperts een bijdrage.
Voor alle dassenliefhebbers is dit
nieuwe boek een aanrader! Er
wordt nog hard aan het boek gewerkt, maar het is al wel te bestellen. De voorintekening is namelijk
al gestart door de KNNV Uitgeverij. Bestel nu en krijg 5 euro korting op de verkoopprijs van €24,95.
Ga hiervoor naar www.knnvuitgeverij.nl.

Het doorgeven van de waarnemingen kan dit
jaar met de Natuurontdekker. Speciaal voor het
Jaar van de Das is deze nieuwe en – om de
burchtlocaties niet vrij te geven – afgeschermde
omgeving opgezet. Hierop kunnen waarnemers
op kilometerhokniveau aangeven of er een
burcht aanwezig is of niet. Op die manier kan
snel een kaart van Nederland worden gegenereerd, waarop te zien is hoe de inventarisatie
vordert.
In mei komen de pasgeboren dassen voorzichtig
uit hun burcht: een perfecte gelegenheid om op
zoek te gaan naar bestaande en nieuwe burchten. Veel dassenwerkgroepen en waarnemers
zullen rond die tijd het veld intrekken. De eerste
resultaten worden dan ook verwacht rond het
uitkomen van dit nummer van Zoogdier.
Wilt u op de hoogte blijven van de stand van
zaken? Kijk dan op www.natuurontdekker.nl
Zoogdier 26-2 pagina 14
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het Jaar van de Das
Dasmobiel: zelf dassen kijken!
Wordt het Jaar van de Das het jaar dat u zelf
een das in het echt ziet? Sinds vier jaar heeft
Landschap Overijssel de Dasmobiel. Dit is
een geur- en geluidsdichte observatiehut,
die naast een bewoonde dassenburcht staat.
Vanuit die hut kunnen mensen ongestoord
naar dassen kijken, die zich in hun eigen, natuurlijke omgeving begeven.

2014 was een geweldig jaar. Er zijn ruim
180 bezoekers in de Dasmobiel geweest, van
wie ruim 80% de dassen daadwerkelijk heeft
gezien. De Dasmobiel is opgericht om zo
veel mogelijk mensen kennis te laten maken
met de das, met als doel het draagvlak voor
de das en natuur en landschap te vergroten.
Tijdens uw bezoek wordt u begeleid door een
ervaren en kundige dassengids.
Op www.landschapoverijssel.nl vindt u
praktische informatie over de dasexcursie.

g de das: kijkje in het
senleven

ebcams bij de vos, bever, zeearend en
zet Staatsbosbeheer dit voorjaar de
ra’s aan bij de das. Zo wil Staatsbosben het Jaar van de Das mee vieren dat
oed gaat met de das in Nederland en
en kennis laten maken met dit fascide dier.
website www.volgdedas.nl is een dasmilie uit Drenthe te volgen. Bij de invan de dassenburcht zijn twee
camera’s geplaatst. De Drentse dasmilie die we hier kunnen volgen, maakt
it van een populatie die al meer dan
aar wordt onderzocht. Deze familie
erom bekend, dat ze zich redelijk vroeg
avond buiten laat zien. Er worden dan
ooie dag- en nachtbeelden van dassen
cht!
sbosbeheer vindt het belangrijk dat ien kan zien hoe het eraan toegaat in de
r. Daarom geven hun boswachters exs of plaatsen zij deze camera’s, waarletterlijk een kijkje kunt nemen in het
van een das. Bovendien wil Staatsbosr door de permanente observatie en
ulp van de volgers meer te weten te
n over de leefwijze van de familie.

Een bezoek aan de Dasmobiel kost € 35,- per
persoon. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om de leefomgeving van de das te blijven beschermen.

Partners Jaar van de Das
Het Jaar van de Das wordt georganiseerd door het Bureau van de Zoogdiervereniging en Das&Boom. De
genoemde activiteiten worden verder
mede mogelijk gemaakt door het Prins
Bernhard Cultuurfonds, BIJ12 (Natuurloket en Faunafonds), KF Heinfonds,
Staatsbosbeheer, Provincie Noord-Holland en Landschap Overijssel.

Symposium:
afsluitend feestje van de das
Om het ‘feestje van de das’ passend af te
sluiten, organiseren de Zoogdiervereniging
en Das&Boom een symposium. Tijdens dit
symposium willen wij het succes van de das
vanuit verschillende invalshoeken onder de
aandacht brengen en nieuwe ecologische inzichten delen. Daarnaast willen we de resultaten van de landelijke dassentelling
presenteren en de samenwerking tussen diverse (regionale) dassenwerkgroepen en organisaties bevorderen. Tot slot wordt ook het
nieuwe boek tijdens het symposium gepresenteerd. Wij richten ons met dit symposium
zowel op professionals als vrijwilligers die
veel te maken hebben met dassen. Denk
hierbij aan de verschillende dassenwerkgroepen, wegbeheerders, terreinbeheerders, provincies, gemeentes, jagersverenigingen, faunabeheereenheden, Faunafonds, agrariërs (LTO) en KNNV- en IVN-afdelingen.
We denken aan presentaties over:
• Actuele verspreiding van de das op
basis van de landelijke dassentelling

Foto Mark Zekhuis

• Resultaten uit het onderzoek dat
momenteel in opdracht van provincie
Noord-Holland en Rijkswaterstaat
wordt uitgevoerd in het Gooi,
• Werkzaamheid van voorzieningen
aan wegen
• Noodzaak tot blijvende bescherming
• Omgang in relatie tot overlast in
landbouw en ruimtelijke ordening
Op het moment van schrijven wordt nog gewerkt aan de organisatie van het symposium. Het is wel duidelijk dat dit symposium
aan het eind van dit jaar plaatsvindt. Houd
www.jaarvandedas.nl in de gaten voor de
datum, locatie en het programma.

Foto Mark Zekhuis
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De hazelmuis komt nog maar op een paar plaatsen voor en is 'ernstig bedreigd'. Foto Goedele Verbeylen

Twee derde van de zoogdiersoorten is bedreigd

De IUCN Rode Lijst zoogdieren
in Vlaanderen
In mei 2014 werd de eerste officiële Rode Lijst van de zoogdieren in Vlaanderen gepubliceerd1,2. De lijst laat er geen twijfel over bestaan: het gaat slecht met onze zoogdieren. Toch
krijgen we in de media bijna dagelijks te lezen hoe sommige zoogdieren aan een opmars
bezig zijn en zelfs voor overlast zorgen. Maar hoe gaat het nu werkelijk met de Vlaamse
zoogdieren?
Niels Desmet

De otter is terug. De wilde kat is terug. Zelfs
de wolf lijkt zich op te maken voor een terugkeer. Alle soorten die decennialang uit
(grote delen van) Vlaanderen waren verdwenen. Andere soorten die nooit helemaal zijn
weggeweest, passen zich snel aan de geürbaniseerde omgeving aan. Zo snel dat ze ons
eigen aanpassingsvermogen overstijgen: we
zijn niet meer gewend om zo dicht samen te
leven met zoogdieren en noemen hun aanwezigheid ‘overlast’. De vos is de meest genoemde ‘pestsoort’, maar recenter zijn daar
ook steenmarter en everzwijn bij gekomen.
Maar daarnaast is de hamster nagenoeg uitgestorven en ook de waterspitsmuis doet het
niet goed. In een recent nummer van Zoogdier kon je lezen over het laatste Vlaamse
hazelmuisbolwerk. Naast de berichten over

soorten die aan een opmars bezig zijn, krijgen we dus ook te horen dat bepaalde soorten achteruitgaan. Het algemene beeld van
de Rode Lijst van de zoogdieren in Vlaanderen is sprekend: twee derde van alle zoogdieren in Vlaanderen is bedreigd.

Wat zegt de Rode Lijst? Een Rode
Lijst beschrijft de kans die een soort heeft
op uitsterven in een bepaalde regio op een
bepaald moment. In 1994 werd er voor
Vlaanderen een onofficiële Rode Lijst opgesteld3. Deze lijst heeft het echter nooit geschopt tot officieel beleidsdocument omdat
ze nooit werd gevalideerd of ‘vastgesteld’. De
huidige lijst werd opgesteld door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
in samenspraak met zowat alle zoogdieren-
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Figuur 1 Herkomst van en/of type gegevens die gebruikt
werden om de Rode Lijst op te maken.

De gewone grootoorvleermuis en de watervleermuis zijn beide 'bijna in gevaar'. Foto Kris Boers. De mopsvleermuis geldt als 'regionaal uitgestorven' in Vlaanderen. Foto David 'Billy' Herman. Mede door het verkeer valt de boommarter in de categorie 'ernstig bedreigd'. Foto Karen Vanbelle. De eikelmuis gaat achteruit en
geldt als 'bedreigd'. Foto Johan Staelens.

experts in Vlaanderen, en werd ook vastgesteld door de bevoegde minister. Waar er
twintig jaar geleden weinig verspreidingsgegevens beschikbaar waren, kon de huidige
lijst putten uit een schat aan informatie4:
maar liefst 88.701 gegevens werden uit diverse bronnen gehaald (zie figuur 1). Dankzij deze zeer uitgebreide dataset voldeed de
lijst aan de criteria opgesteld door de International Union for Conservation of Nature
(IUCN) voor het opmaken van een IUCN
Rode Lijst5.
In totaal werden 66 soorten geëvalueerd.
Wat aan deze Rode Lijst het meest opvalt, is
dat niet minder dan 42 soorten in een bedreigde categorie vallen. Dat is bijna twee
derde van alle soorten (64%). In 1994 werd
47% van alle soorten in een bedreigde categorie geplaatst (zie Figuur 2). Dus ondanks
alle inspanningen en de terugkeer van enkele soorten, is er in het algemeen een achteruitgang waar te nemen. Voor vijf soorten
waren er te weinig data om een gefundeerde
uitspraak te kunnen doen: lynx en vier vleermuizensoorten. Vijf andere soorten worden
momenteel beschouwd als uitgestorven in
Vlaanderen: wolf, tuimelaar en drie vleermuizensoorten. Zes soorten zijn ernstig bedreigd: boommarter, hamster, otter,
hazelmuis, vale vleermuis en wilde kat. Acht
soorten vallen in de categorie bedreigd: eikelmuis, veldspitsmuis, waterspitsmuis en
vijf vleermuizensoorten. Verder zijn er elf
kwetsbare soorten, twaalf soorten bijna in

gevaar en slechts negentien soorten die momenteel niet in gevaar zijn.

Goede buren maken goede
vrienden Volgens de criteria van de IUCN
wordt een soort een klasse verlaagd (minder
bedreigd) wanneer die soort gered kan worden door immigranten uit de buurregio’s, het
zogenaamde rescue effect. Zonder dit rescue effect zou de situatie er voor veertien
soorten nog slechter uitzien: vijf soorten
schuiven door van ‘kwetsbaar’ naar ‘bedreigd’, zeven soorten schuiven door van
‘bijna in gevaar’ naar ‘kwetsbaar’, twee
soorten schuiven door van ‘niet in gevaar’
naar ‘bijna in gevaar’. Wanneer er geen rekening wordt gehouden met de buurregio’s,
is de situatie in Vlaanderen dus nog iets
slechter dan de Rode Lijst doet vermoeden:
67% van alle soorten komt in de bedreigde
categorie te staan. Hoewel het belangrijk is
om te streven naar een samenwerking over
de landsgrenzen heen, begint bescherming
in de eigen regio en mogen we niet rekenen
op de buren om de soorten in Vlaanderen te
redden.
Als we de Vlaamse Rode Lijst van de zoogdieren vergelijken met de Rode Lijsten uit de
buurregio’s, blijkt dat het aantal soorten in
bedreigde categorieën in Vlaanderen (64%)
groter is dan in Wallonië (26%), Nederland
(41%) of Noordrijn-Westfalen (53%). In vergelijking met andere recente IUCN Rode
Lijsten van Vlaanderen blijken zoogdieren

ook de sterkst bedreigde diergroep te zijn, al
zijn de verschillen niet erg groot: 63% van de
soorten in een bedreigde categorie bij de
dagvlinders, 62% bij de vissen en 55% bij de
amfibieën en reptielen.

Rode Lijst en beleid Het opstellen
van een Rode Lijst betekent niet dat de zoogdieren in de bedreigde categorie beschermd
zijn, zoals in het geval van de eikelmuis. Toch
is een Rode Lijst een belangrijk beleidsdocument: ze vormt de basis voor het opstellen
van soortbeschermingsplannen en voor het
selecteren van Provinciaal Prioritaire Soorten (PPS). Daarnaast wordt ze geraadpleegd
voor erkenningsdossiers van natuurreservaten, bij het opstellen van milieueffectenrapporten en andere planningsinstrumenten.
Een Rode Lijst maakt het ook mogelijk om
het natuurbeleid te evalueren en de status
van de natuur in Vlaanderen te vergelijken
met die in andere regio’s. Hoewel de Rode
Lijst een onmisbare graadmeter is, bestaat
er een kloof tussen de beschermende wetgeving en de realiteit: wetgeving gaat
meestal traag vooruit en holt de soms snel
veranderende situatie in de natuur achterna.
Het zou beter zijn om de wetgeving te koppelen aan de Rode Lijst, zodat soorten die in
een bedreigde categorie terechtkomen automatisch beschermd worden zonder dat er
een wijziging van de wetgeving nodig is. Nog
beter zou zijn om andersom te werken en
alle zoogdieren te beschermen en slechts in
bepaalde omstandigheden en door bepaalde
instanties bestrijding toe te staan van exoten
of soorten die grote schade kunnen toebrengen. Een dergelijke wetgeving is minder
ondenkbaar dan ze lijkt: in het Brussels Gewest - en in feite ook in Nederland - is ze al
van kracht.

@

Niels Desmet is bestuurslid van de Vlaamse
Zoogdierenwerkgroep en redacteur van
Zoogdier. ns.desmet@gmail.com

Meer weten?

Figuur 2 Verdeling van het aantal soorten zoogdieren over de verschillende IUCN Rode-Lijstcategorieën in
1994 (links) en in 2014 (rechts). RE = Regionaal uitgestorven, CR = Ernstig bedreigd, EN = Bedreigd, WB =
Waarschijnlijk Bedreigd, R = Zeldzaam, LC = Momenteel niet in gevaar, DD = Onvoldoende data, VU = kwetsbaar, NT = Bijna in gevaar.
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Wasbeer. Foto Richard Witte

Gevaarlijke wasberenspoelworm
in Nederland
Eind 2014 werden in de omgeving van Doetinchem twee dode wasberen gevonden. Beide
dieren bleken besmet met de, voor de mens gevaarlijke, wasberenspoelworm (Baylisasca-

ris procyonis). De herkomst van de dood gevonden wasberen is onduidelijk.
Margriet Montizaan en Dick Bekker

In Nederland worden wasberen in gevangenschap gehouden en het zouden daarom
ontsnapte dieren kunnen zijn. Maar de gevonden wasberen kunnen ook afkomstig zijn
uit Noordrijn-Westfalen, waar een populatie
wasberen in het wild leeft en waar in
2013/2014 meer dan 8.000 wasberen zijn gedood (afschot en verkeer). Half april 2015
werd in de omgeving Venhorst (Noord-Brabant) ook een dode wasbeer aangetroffen.
Dit dier had geen wasberenspoelworm.

Verspreiding wasbeer in Nederland In Nederland werden de eerste wasbeerfokkerijen opgezet in de jaren twintig
van de vorige eeuw. Hieruit ontsnapten dieren, waarvan de eerste in die periode werden gedood. Hierna volgen tot in de jaren
vijftig meerdere vangsten en vondsten van
waarschijnlijk uit Nederlandse fokkerijen
ontsnapte dieren. De vanaf begin jaren zestig in Nederland in het wild aangetroffen
wasberen zijn echter waarschijnlijk vooral
afkomstig uit Duitsland, waar zich in die pe-

riode in het wild al flinke populaties hadden
gevestigd4. Vanaf die periode is het aantal
meldingen van wasberen in Nederland toegenomen. In de zeventiger jaren is er mogelijk zelfs sprake geweest van enkele kleine
populaties in Gelderland en Overijssel, die
overigens in de tachtiger jaren waarschijnlijk weer zijn verdwenen. Daarna waren er
afwisselend periodes met relatief veel en
weinig meldingen. De laatste jaren zijn er
meldingen vanuit het hele land, van ZuidLimburg tot Wieringen (provincie Noord-Holland) en Hoek van Holland (provincie
Zuid-Holland), waarbij voornamelijk sprake
is van ontsnapte huisdieren (zie figuur 1).
Ondertussen heeft de Duitse populatie de
Nederlandse grens bijna bereikt en is de
verwachting dat er binnen afzienbare tijd
sprake is van een definitieve vestiging van de
soort in Nederland5.

sen waar ze zijn losgelaten: de omgeving van
Edersee in Noord-Hessen (1934) en Wolfshagen in Oost-Brandenburg (1945). Genetisch onderzoek bevestigt dat de huidige
Duitse wasberenpopulatie op slechts een
aantal vrouwelijke dieren is terug te voeren,
afkomstig van twee verschillende introducties6. Dit onderzoek toont echter ook aan dat
er in Saksen een genetisch andere populatie
aanwezig is. De populatieontwikkeling in
Duitsland verloopt explosief, wat wordt geïllustreerd door het groeiend aantal dode dieren (afschot en valwild). In 1994/1995 ging
het om 333, in 2001/2002 om 16.150 en in
2011/12 al om 71.071 dode wasberen. De
populatie heeft zich inmiddels tot aan de Nederlandse grens uitgebreid (zie ook figuur 2).
Zowel de populatie in Nedersaksen als in
Noordrijn-Westfalen zijn afkomstig van de
oorspronkelijke populatie uit Hessen.

Verspreiding wasbeer in Duitsland De oorsprong van de Duitse populatie

Wasberenspoelworm in Duitsland In Duitsland zijn hoge besmettings-

wasberen is terug te voeren naar twee plaat-

percentages gevonden bij wasberen. In een
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Cyclus wasberenspoelworm

Wasbeer op sectietafel Dutch Wildlife Health Centre. Foto Koen Cirkel

onderzoek in Nedersaksen was het gemiddelde besmettingspercentage 54% (N=457
onderzochte dieren), waarbij het hoogste
percentage werd gevonden in de Landkreis
Schaumberg (86%, N=7). Besmettingspercentages die in andere deelstaten zijn gevonden, zijn 71% in Hessen
(N=147), 39% (N=56) en 45%
(N=47) in Saksen-Anhalt en 0%
(N=41, 1995) in Brandenburg7. In
Brandenburg waren ook alle
wasberen (N=762) die later zijn
onderzocht (in de periode van
2008-2013), negatief voor de
wasberenspoelworm.

Hygiëne

gelmatig ontwormen en laten chippen bij
een dierenarts, zodat ontsnapte dieren, die
worden gevonden, kunnen worden geïdentificeerd. Hoe wasberen het beste ontwormd
kunnen worden, is te lezen in het artikel
‘Preventie en behandeling van Baylisascaris

veldwerkers

Vanwege de moeilijkheid om infectie bij de mens tijdig vast te
stellen en het ontbreken van effectieve medicijnen voor mensen, is het belangrijk een
besmetting te voorkomen2. Met
eenvoudige maatregelen zijn de
kansen op een besmetting met
deze spoelworm te verkleinen.
De belangrijkste eerste stap is
voorlichting geven aan eigenaren
en mensen die (veel) in het veld
werkzaam zijn, over de gevaren
van contact met wasberen en
hun uitwerpselen. Pak (dode)
wasberen alleen op met wegwerphandschoenen en mijd wasberenlatrines. Omdat
eitjes jaren infectieus kunnen blijven, vormen de latrines een belangrijke, langdurige
bron van besmetting.

Figuur 1 Meldingen van wasberen in Nederland

spp.-infecties bij uitheemse dieren’3. Daarnaast is het voor het volgen van de verspreiding van de wasbeer van belang waarnemingen door te geven via www.telmee.nl
of www.waarneming.nl, bij voorkeur met een
foto.

Vondsten doorgeven Vinders van
dode wasberen wordt verzocht dit te melden
bij het Dutch Wildlife Health Centre
(www.dwhc.nl). Daarnaast is het raadzaam
dat eigenaren van wasberen hun dieren re-

Margriet Montizaan (m.montizaan@uu.nl) is
werkzaam bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) en Dick Bekker werkt bij het Bureau van de Zoogdiervereniging.
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De wasberenspoelworm is een rondworm
die bij wasberen en andere wasbeerachtigen in de darm voorkomt. De wasbeer is
de natuurlijke eindgastheer voor deze
spoelworm, maar in Amerika treedt ook
de hond in toenemende mate op als eindgastheer1. Bij de eindgastheer kan de
spoelworm zich ontwikkelen tot het volwassen stadium dat eieren uitscheidt. Een
besmette wasbeer kan miljoenen eitjes
per dag uitscheiden, die onder gunstige,
vochtige omstandigheden jaren infectieus
kunnen blijven2. De eitjes zijn met het
blote oog niet te zien. In de met de faeces uitgescheiden eitjes ontwikkelen zich
de larven tot het besmettelijke tweede
larvestadium. Dit stadium (eitje met besmettelijke larven), wordt aangeduid met
geëmbryoneerd eitje.
Van meer dan 100 diersoorten, zowel
zoogdieren als vogels, is bekend dat ze
door geëmbryoneerde eitjes van de wasberenspoelworm geïnfecteerd kunnen
worden. Tussengastheren zijn met name
kleine vogels en zoogdieren (met name
knaagdieren) die besmet raken als ze foerageren in de omgeving van latrines van
wasberen2. Sommige dieren zoeken zelfs
bewust wasbeerlatrines op, om de nietverteerde zaden uit de faeces op te eten.
Eenmaal opgenomen door de tussengastheer, kruipt de larve door de darmwand,
verplaatst zich vervolgens naar andere
plekken in het lichaam, en nestelt zich
onder andere in het centraal zenuwstelsel (hersenen) en de ogen3. De larven kunnen, afhankelijk van de grootte en het
aantal, in het bijzonder in de hersenen,
voor ernstige problemen zorgen die ook
fataal kunnen zijn. Een wasbeer kan zich
op twee manieren besmetten: zowel door
het binnenkrijgen van geëmbryoneerde
eitjes, als door het eten van besmette tussengastheren. Bij wasberen verloopt een
infectie meestal zonder gezondheidsproblemen.
Bij de cyclus van spoelwormen wordt in
de literatuur ‘latente gastheer’ ook gebruikt als term voor eindgastheer en ‘paratenische gastheer’ in plaats van
tussengastheer. Paratenische gastheren
fungeren slechts als vector en zijn dus eigenlijk ‘overbodige’ tussengastheren. Ook
zonder deze bijzondere vorm van tussengastheer kan de cyclus zich voltooien,
zoals bij de wasberenspoelworm het
geval is.

WWW.TUINTELLING.NL
Op initiatief van Sovon en Vogelbescherming slaan zeven natuurorganisaties, waaronder de Zoogdiervereniging, de handen ineen en zijn samen de Jaarrond Tuintelling (www.tuintelling.nl) gestart. Deelnemers aan de Tuintelling tellen het hele jaar door al het leven in hun eigen tuin.
Zondagochtend 22 maart was de aftrap in het radioprogramma Vroege Vogels op NPO Radio 1.
De Jaarrond Tuintelling heeft de Groenfonds Natuurprijs 2015 gewonnen!
Extra natuurgebied Met de Jaar-
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kunnen daarnaast zelf kiezen welke
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Het project wordt gefinancierd vanuit
Vogelbescherming, de PGO’s, BIJ12 en
het programma Groen en Doen van het
Ministerie van Economische Zaken.
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Waarnemingen

Bijzondere waarnemingen van zoogdieren
in Vlaanderen en Nederland.

De wolf van Twente
Tussen april en eind juli 2014 zijn in korte tijd
door verschillende personen waarnemingen
van een wolf gemeld bij boswachter Roel
Korbee van Staatsbosbeheer in het Duitse
grensgebied bij Meppen en Nordhorn. De
onafhankelijke waarnemingen versterken elkaar en het lijkt erop dat een wolf naar alle
waarschijnlijkheid een kort uitstapje heeft
gemaakt over de grens in Twente in het gebied van de gemeente Tubbergen en Dinkelland, ten noorden van het kanaal Almelo –
Nordhorn. Nadien zijn er geen waarnemingen in dit gebied bij Staatsbosbeheer gemeld. Op 6 juni 2014 meldde iemand een
waarneming van een wolf, gezien tijdens
werkzaamheden in de gemeente Tubbergen
en Dinkelland. Om te voorkomen dat er meer
meldingen beïnvloed door media-aandacht
zouden binnenkomen heb ik in overleg met
mijn collega’s van Staatsbosbeheer geen publiciteit aan deze waarneming gegeven,
aldus Roel Korbee. Op zaterdag 7 juni werd
ik gebeld door wijlen toezichthouder Bert
Visscherdijk, van de provincie Overijssel. Een
jager had een wolf gezien. Ik ben naar de
jager gegaan en zijn bevindingen kwamen
overeen met die van de eerste waarnemer.
Hij had een paar sporen in het zand gevonden van een hondachtige op de plek waar de
vermoedelijke wolf een zandweg was overgestoken. Het zouden inderdaad sporen van
een wolf kunnen zijn. Verder vonden we nog
twee haren, maar omdat er geen haarzakjes
aanwezig waren, is de kans om aantoonbaar
te maken dat de haren van een wolf waren
nihil. Deze twee waarnemingen vulden elkaar aan, zowel wat tijd als wat richting betreft waarin de wolf zich had verplaatst. Op
12 juni hoorde ik via een oud voorzitter van
de Wildbeheereenheid (WBE) Ootmarsum
dat er een wolf was gezien door een jager.

Hij had op 5 juni omstreeks tien uur ’s
avonds in de schemer, op relatief grote afstand een wolf gezien. De grootte van het
dier en ook de omgeving pasten ook hier met
de eerdere waarnemingen. Dit verhaal is de
derde melding in de media gebracht. Als reactie hierop kreeg Staatsbosbeheer veel reacties van mensen die meenden de wolf ook
gezien te hebben. Geen van deze reacties

Foto Ilone oude Lenferink

kwam echter in de buurt van een zogeheten
‘C3’ (waarschijnlijke) melding, zoals dit volgens nationale en internationale afspraken
is vastgelegd. Begin juli hoorde ik van een
pachter dat een boer uit de omgeving de wolf
ook gezien zou hebben. Ik ging er vanuit dat
de boer geïnspireerd was door de media. Zijn
bevindingen klopten echter precies met die
van de eerste waarnemer, en hij beschikte
over informatie die niet was doorgegeven
aan de pers. Daarnaast klopte de beschrijving van het uiterlijk, de grootte en hoe de
wolf bewoog met de andere waarnemers.
Kortom weer een stukje van de puzzel. Op 25
juli werd ik gebeld door Mike Broekhuis uit
Agelo. Hij had een uitwerpsel gevonden, gro-
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ter dan dat van een vos. De keutel was 3,5 tot
4 cm dik en ruim 13,5 cm lang en deze leek
mij zeer waarschijnlijk van een wolf. Een
deel van de keutel is opgestuurd naar Naturalis voor DNA-onderzoek, maar helaas had
deze al te lang in de regen gelegen om er
nog DNA van de mogelijke wolf uit te verkrijgen. Wolvenkenner Gert Hopmann uit Duitsland bevestigde mijn vermoeden dat het een

@

wolvenkeutel betrof. In korte tijd zijn door
verschillende personen onafhankelijk van elkaar vier zichtwaarnemingen gedaan en zijn
er sporen van een wolf gevonden. Ik vind het
dan ook zeer aannemelijk en logisch - gelet
op de aanwezigheid van de wolf in ons buurland op zo’n tien kilometer van de grens - dat
de wolf Twente al een klein beetje heeft verkend.

Meer weten?

Naast de literatuurverwijzingen zetten we vanaf
dit nummer ook gerelateerde filmpjes, artikelen,
rapporten en weblinks online. Kijk op
www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_26-2

Waarnemingen (vervolg)
De vergeten potvis van Cassiers
In mijn archief bevindt zich een prent van
een potvis (Physeter catodon /macrocephalus) met vermelding ‘Le cachalot de Blankenberghe’. De keerzijde van de prent
vermeldt als datum 06 Maart 1886 en de
tekst ‘Globe europeene illustré’. De prent
vermeldt geen naam, maar ze is in de stijl
van de Belgische kunstenaar Henri Cassiers
die actief was als illustrator in weekbladen
zoals ‘Globe europeene illustré’ in de periode 1886-1891.
Meestal begaf hij zich ter plaatse of hij raadpleegde gemaakte ‘lichtplaten’, de fotografie
stond in die periode nog in de kinderschoenen. Tussen 1788 en 1937 kwam niet één

dode of levende potvis in onze kustwateren
terecht. Daarom nam ik contact op met
Frank Wagemans (webmaster www.zeezoogdieren.org) maar er werd niets terugge-

vonden over deze potvis in het archief. Het
enige gegeven dat werd teruggevonden was
de vermelding “1886 Jacht op een walvis in
Blankenbergse kustwateren’. De potvis van
Cassiers ??? Dit zou best kunnen, op de
prent zien we een potvis ‘springlevend’ en
zeker geen gestrand of aangespoeld exemplaar.
Deze potvis is de enige waarneming in de
negentiende eeuw voor de Vlaamse kust.
Pierre Mannaert

Steenmarter tijdens nieuwjaarsnacht
Tijdens de oudejaarsnacht zijn zoogdieren
en vogels nogal onrustig door het vele vuurwerk dat massaal word afgestoken. De cameravallen in mijn tuin leverden in de
oudejaarsnacht geen beelden op. De daaropvolgende nacht was de rust blijkbaar te-

ruggekeerd: een steenmarter liet zich fotograferen tijdens de nieuwjaarsnacht. Gelukkig gaan meer en meer stemmen op bij
dierenvrienden om het geknal aan banden te
leggen.

Vondst oude kraamverblijfplaats vale vleermuizen via DNA
Tijdens onderzoek in 1990 werd op de zolder
van een kapel bij Vught een grote hoeveelheid vleermuismest gevonden1. Te oordelen
aan het formaat van de uitwerpselen zouden
ze van laatvlieger of vale vleermuis kunnen
zijn. Tussen de uitwerpselen werd een krant
gevonden die in 1924 was verschenen. De
vleermuizen moeten voor dat jaar en waarschijnlijk nog geruime tijd daarna op de zolder aanwezig zijn geweest. Ondanks
nauwkeurig zoeken werden geen dode dieren of resten ervan gevonden aan de hand
waarvan de soort vastgesteld kon worden.

Van de mest werden drie emmers van 8 liter
verzameld; dit was maar een betrekkelijk
klein deel van alle aanwezige uitwerpselen.
Ook bij het nauwkeurig doorzoeken van deze
mest werden geen herkenbare resten van
vleermuizen gevonden. Gezien de grote hoeveel uitwerpselen kan aangenomen worden
dat op de zolder een kraamkolonie gevestigd
is geweest. Een deel van de uitwerpselen
werd bewaard, onder andere in de hoop dat
op de een of andere manier de soort alsnog
vastgesteld kon worden. Eind 2014 deed zich
een mogelijkheid voor de uitwerpselen op
DNA te onderzoeken. Dit is
uitgevoerd door Datura.
Een grote verrassing was
dat er inderdaad herkenbare DNA uit de uitwerpselen kwam en dat de mest
afkomstig was van vale
vleermuizen! De vale vleermuis is in ons land tegenwoordig een zeldzame
soort. Buiten Zuid-Limburg
stammen waarnemingen
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van vale vleermuizen grotendeels van voor 1970. Uit de periode 1946-1969 zijn in Nederland
slechts vijf kraamkolonies bekend, waarvan twee in NoordBrabant2. Sindsdien worden,
buiten Zuid-Limburg, alleen zo
nu en dan solitaire dieren waargenomen,
met uitzondering van enkele min of meer
trouwe overwinteraars. De vondst van een
oude kraamkolonie is dan ook een waardevolle aanvulling op onze kennis over deze
soort. Als de kraamkolonie van voor 1970
stamt moeten de uitwerpselen meer dan 45
jaar oud zijn geweest op het moment van
analyse.

@

Peter Twisk
petertwisk@planet.nl

Meer weten?

Naast de literatuurverwijzingen zetten we vanaf
dit nummer ook gerelateerde filmpjes, artikelen,
rapporten en weblinks online. Kijk op
www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_26-2

Een wolf steekt op 7 maart 2015 bij Wezuperbrug de weg over. Foto Wilma van Erp-de Hart

Moeten we de wolf welkom heten?
Begin maart 2015 werd Nederland bezocht door een wolf. Korte tijd ging het over niets
anders meer en beelden van de wolf bij de Action in Hoogezand en op de stoep in Kolham
gingen de hele wereld over. Wat zegt dit over ons?
Martin Drenthen

“Terrifying footage of wolf prowling city
streets looking for its next meal”, kopte de
Britse Mirror. De toon in Nederlandse media
is over het algemeen wat gematigder, maar
toch blijkt al gauw dat Nederlanders moeten wennen aan het idee dat de wolf hier opnieuw zou kunnen leven. Wat veel mensen
vooral lijkt te beangstigen, is dat de wolf zich
niet gedraagt zoals deskundigen hadden
voorspeld. In een land waar de natuur al vele
decennia aan de leiband ligt roept dat heftige discussies op. Bovendien komt het dier
spontaan terug, niet omdat wij dat zo graag
willen. Dat roept de vraag op of we de wolf

moeten verwelkomen of dat we moeten proberen te voorkomen dat hij deze kant op
komt.
Het korte antwoord is volgens sommigen dat
we wettelijk verplicht zijn de wolf te beschermen. Maar als wij met zijn allen daadwerkelijk zouden vinden dat de komst van de
wolf onwenselijk is, dan zouden we die wetten kunnen veranderen. Anderen wijzen op
het ecologische nut van de wolf. Uit ervaringen in Yellowstone Park in de VS blijkt bijvoorbeeld dat wolven een belangrijke rol
kunnen spelen bij het herstel van ecosyste-
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men, met name omdat prooidieren hun
graasgedrag aanpassen (ecologie van de
angst). Maar niet iedereen is overtuigd: we
kunnen toch ook jagen om het natuurlijke
evenwicht te bewaren?
De vraag of we de wolf welkom moeten
heten is in de kern een ethische vraag. Eeuwenlang zag de westerse mens zichzelf als
kroon op de schepping, vanuit die houding
werd de natuur enkel bezien vanuit ons eigenbelang. Nuttige of mooie natuur werd
beschermd en nutteloze, lelijke of lastige
natuur bestreden. Tegenwoordig vinden veel

mensen dat natuur ook bestaansrecht heeft
als die ons niet onmiddellijk tot voordeel
strekt. Maar het is gemakkelijk om in algemene, abstracte termen te verklaren dat we
alle dieren, en dus ook de wolf, een eigen
leven moeten gunnen. Want zolang wolven
in de wilde natuur leven is dat geen probleem – we houden allemaal van natuur,
nietwaar –, maar wat als ze onze wereld binnendringen? Dat lijkt een uitdaging te zijn.
Een vaak gehoord argument in de discussie
is dat Nederland eigenlijk veel te dichtbevolkt is voor een groot roofdier zoals de wolf.
Toen de wolf begin maart Nederland binnentrok hoorde je onmiddellijk twijfel. “Allemaal sprookjes. Het is geen wilde wolf maar
van een particulier en ontsnapt. Een echte
wolf gaat niet tussen mensen en op straten
lopen”.1 En inderdaad gedroeg het dier zich
niet volgens de geruststellende voorspellingen van experts: schuw, bang voor mensen,
onzichtbaar. Er moest dus wel iets raars aan
de hand zijn met het beest. Gek genoeg vind
je die gedachte ook op andere plaatsen in
Europa met veel meer ruimte, zoals Zweden

en Frankrijk. In Zweden doen zelfs complottheorieën de ronde die stellen dat de wolven
daar stiekem zijn vrijgelaten door dierenactivisten en de overheid in een geheim complot tegen de plattelandsbevolking.2 Diep van
binnen zijn velen ervan overtuigd dat een
wolf thuishoort in de onbewoonde wildernis,
ook al benadrukken alle deskundigen dat de
wolf ook in cultuurlandschappen kan leven.
Het lijkt hier om iets anders te gaan dan om
biologie.
Wildernis is geen biologisch, maar een symbolisch begrip. Elke cultuur gebruikt rituelen, regels en taboes om een symbolisch
onderscheid te maken tussen wat als eigen
en wat als vreemd wordt beschouwd. Zodra
iets de scheidslijn daartussen overschrijdt,
verschijnt dat als een vorm van onreinheid,
als iets slechts dat moet worden opgeruimd
omdat anders verdorvenheid en onheil
dreigt. Iets dergelijks speelt ook in de wolvendiscussie. De komst van de wolf is voor
sommige mensen bedreigend, omdat daarmee de symbolische scheiding tussen cultuur en wilde natuur wordt ondermijnd die

in onze cultuur zo belangrijk is. Het heeft in
dat geval niet veel zin om mensen gerust te
stellen door te wijzen op de kleine kans dat
wolven werkelijk gevaar opleveren. Misschien ligt daar wel de belangrijkste onderliggende reden dat de terugkeer van de wolf
voor sommige mensen zo verontrustend is.
De komst van de wolf dwingt ons om onze
bestaande ideeën over de relatie tussen
mens en natuur te herzien en om de geruststellende gedachte op te geven dat natuur en
cultuur gescheiden werelden zijn.
Maar ook veel wolvenliefhebbers hanteren
impliciet een dergelijk onderscheid. Wolven
zijn intelligente en sociale dieren die respect
afdwingen, maar worden vaak ook geassocieerd met begrippen als onschuld, puurheid, eerlijkheid, authenticiteit – typische
elementen van een romantische visie op de
natuur. “Ik heb liever een wolf als vriend dan
een jager,” zo hoor je wel eens in kringen
van dierenliefhebbers. “De wolf is niet gevaarlijk, echter de mens wel. “Het zijn de
mensen, niet de wolf, zich als een beest gedragen.” In zo’n visie is de wolf een ‘onschuldig’ slachtoffer van een vijandige
menselijke cultuur die er enkel op uit is de
natuur te onderwerpen en te vernietigen.
Impliciet speelt hier eenzelfde tegenstelling
tussen wilde natuur en menselijke cultuur,
maar word het begrippenpaar anders ingekleurd: de wilde natuur is moreel puur en
zuiver, de mens slechts slecht en verdorven.
Die visie kwam scherp naar voren toen de
provincie Groningen op 9 maart 2015 voorzichtig opperde dat het wel eens om een
probleemwolf zou kunnen gaan. Zij wilde het
dier verdoven en zenderen om het beter in
de gaten te houden. “Toch weer van die achterlijke mensen met idiote plannen”, aldus
een commentaar op internet. Onmiddellijk
startten dierenliefhebbers de Facebook pagina “Laat onze wolf met rust”, met al gauw
meer dan 5000 likes.3 En al benadrukte de
provincie Groningen het dier geen kwaad te
willen doen, toch werd er een internationale
petitie opgezet tegen het afschieten van de
wolf”.4

Prent van een wolf in Scharmer/ Groningen maart 2015. Foto Jan Lantinga
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De liefde van veel wolvenliefhebbers is gebaseerd op hun liefdevolle relatie met hun
wolfshond. Maar waar honden en wolven in
gevangenschap vlees eten van de slager,
moeten wilde wolven jagen om te eten. En
hoewel de gemiddelde wolf liever een wilde
prooi dan huisdieren eet, is het een feit dat
wolven zich af en toe aan schapen vergrijpen
– en in zeer uitzonderlijke gevallen zelfs aan
mensen. Door daaraan voorbij te gaan tonen

Aan de wolf wordt in de media volop aandacht geschonken.

veel wolvenliefhebbers zich ongevoelig voor
het wilde karakter van het dier. Zij miskennen daarmee eigenlijk precies wat er van
ons wordt gevraagd als we daadwerkelijk
met deze dieren willen samenleven. Zodra
wilde dieren zich ook vertonen in onze directe leefomgeving, de plek waar onze kinderen spelen en we onze tuin aanharken,
moeten we leren samenleven met natuur die
weerbarstig is.
Eeuwenlang heeft de mens geprobeerd de
natuur aan te passen of te onderwerpen
zodra het menselijke belang botste met het
gedrag van wilde natuur. Ook vandaag de
dag worden in Nederland de meeste wilde
zwijnen en reeën afgeschoten omdat ze
overlast veroorzaken. Zodra het gedrag van
wilde dieren in strijd raakt met onze eigen
wensen en verlangens, zoeken we de oplossing meestal in het aanpassen van de natuur. We houden van de vlinder, maar willen
niet de rups. Misschien maken we het onszelf daarmee te gemakkelijk. Als we alleen
houden van wat wij toevallig mooi vinden in
de natuur, is onze liefde voor natuur slechts
een liefde voor ons eigen spiegelbeeld.
Maar er lijkt de laatste jaren ook iets te ver-

anderen in onze houding tegenover de wildheid van de natuur. Velen van ons zijn ten
diepste gefascineerd door de woeste en
ruige natuur. We zoeken in de natuur een
grenservaring die ons confronteert met iets
dat we niet zelf gemaakt hebben, dat machtiger is dan wijzelf en zich niet volledig controleren laat. Wie is er nou niet onder de
indruk van de zee tijdens een herfststorm, of
van een overweldigend hooggebergte? We
willen niet alleen aangeharkte natuur, maar
af en toe ook echte wildheid. De paradox is
dat de natuur vervolgens van ons weer aan
dát verwachtingspatroon moet voldoen. En
zo struinen we over een verdwaalpad met
een gps-apparaat, reizen we naar de wilde
bergen gewapend met een hightech outdooruitrusting, een berggids en een reisverzekering, en springen we voor de kick de
afgrond in wetend dat het bungee-koord ons
zal redden. En als de natuur niet aan onze
wilde verwachtingen voldoet slepen we het
reisbureau voor de rechter. We vergeten
daarbij wel eens dat een grenservaring alleen echt is wanneer er echt iets op het spel
staat. En dat ons verlangen naar een weerspannige natuur ons dus altijd ook met onze
eigen grenzen zal confronteren.
Het is deze dubbelzinnige houding tegenover
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de natuur die we ook terugzien in de perceptie van de wolf: de wolf is enerzijds een
bedreiging voor onze geordende wereld, anderzijds het symbool bij uitstek voor de fascinerende wildheid van de natuur die in ons
moderne gereguleerde leven verdwenen
lijkt. Ik denk dat de komst van de wolf ook
om die reden interessant is: het debat over
de wolf gaat in de kern ook over onszelf: over
ons verlangen onszelf op het spel te zetten
en onze angst onszelf daarin kwijt te raken.

@

De morele vraag is hoeveel ‘ecologische tolerantie’ we willen en kunnen opbrengen.
Hoeveel ongemak zijn wij bereid te accepteren in ons samenleven met andere levensvormen?

Martin Drenthen is werkzaam als hoofddocent filosofie aan Radboud Universiteit
Nijmegen.

Meer weten?

Naast de literatuurverwijzingen zetten we vanaf
dit nummer ook gerelateerde filmpjes, artikelen,
rapporten en weblinks online. Kijk op
www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_26-2

Nieuws
NEDERLAND
Help mee wildefaunamisdrijven in kaart te brengen
Vernielde dassenburchten, geschoten buizerds, vergiftigde vossen, omgezaagde
nestbomen, stroperijen van vissen en zangvogels. Dit zijn slechts enkele voorbeelden
van misdrijven tegen in het wild levende
dieren. Uit heel Nederland komen voorbeelden binnen dat dieren moedwillig gedood of gevangen worden of dat hun nesten

vernield worden. Hoe vaak het voorkomt
weten we echter nog niet. Om het probleem aan te kaarten hebben we harde gegevens nodig die aantonen waar en hoe
vaak deze misstanden plaatsvinden. Het
meldpunt doet een oproep aan alle natuurliefhebbers om ogen en oren open te houden in het veld en (vermoedelijke)
misdrijven door te geven via het meldpunt
vervolging wilde fauna.
Regelmatig krijgen handhavers in het veld
meldingen dat wilde dieren gedood, verwond of gevangen zijn. Toch weet niemand
exact hoe vaak deze misdrijven voorkomen
in Nederland. Dit komt deels omdat daders
hun illegale activiteiten goed weten te verbergen en deels omdat misdaad tegen
wilde dieren vaak lastig te herkennen is.
‘Met de campagne Wildlife Crime willen we
hier verandering in brengen en van de geruchten harde cijfers maken. Zolang de
omvang van het probleem niet duidelijk is
zal er ook niets veranderen aan het beleid,
aldus projectleider Arnoud de Vries.

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

Alle meldingen komen direct binnen bij
politie of buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) Het meldpunt is uitsluitend bedoeld voor in het wild levende dieren die
vallen onder de Flora- en Faunawet. Denk
aan dieren als de buizerd, havik, torenvalk,
kiekendief, steenmarter, vos, das, roek, en
zangvogels zoals putters, sijsjes en vinken.
Via het meldpunt kunnen alle vermoedelijke gevallen van misdaad tegen wilde
fauna worden gemeld. Wanneer er echter
sprake is van gif of een vergiftigd dier,
meld dit dan ook telefonisch bij de politie
(0900 8844). Dit in verband met de veiligheid van mens en (huis)dier.
Met de meldingen wordt in kaart gebracht
waar de meeste misstanden plaatsvinden,
welke dieren slachtoffer zijn en hoe vaak
het plaatsvindt. Met die gegevens wordt het
probleem aan de kaak gesteld. Het meldpunt is gekoppeld aan het BOA registratiesysteem. Iedere melding is hierdoor direct
inzichtelijk voor politie en bevoegde handhaver.
Partners Het meldpunt is onderdeel van de
campagne Wildlife Crime en is een initiatief
van de Natuur- en Milieufederaties. De
Campagne wordt ondersteund door Staatsbosbeheer, KNJV, Vogelbescherming,
Prins Bernard Cultuurfonds en provincies.
Het meldpunt is te vinden via melden.wildlifecrime.nl.
Voor wie meer wil weten over de campagne, of een vraag wil stellen,
zie: www.wildlifecrime.nl

stellingen kunt u natuurlijk terecht bij
uw eigen notaris. Voor algemene informatie kunt u bellen met de Notaristelefoon, 0900 – 346 93 93. Dat kan iedere
werkdag van 9.00 tot 14.00 uur. Het advies is gratis, afgezien van de telefoonkosten (à €0,25 per minuut). Voor een
notaris bij u in de buurt kunt u terecht
op de site van het Nederlandse notariaat.

Terugblik ledenvergadering
11 april
Op 11 april was de eerste ledenvergadering van 2015. Er kwam een aantal
onderwerpen aan bod:
• Zoogdieratlas: coördinator Jos Teeuwisse lichtte toe dat de atlas nog dit
jaar beschikbaar zal zijn en dat het

Nalaten aan de
Zoogdiervereniging
U kunt de Zoogdiervereniging steunen
door ons via een legaat of erfstelling in
uw testament op te nemen. Dit kan op
verschillende manieren. U kunt de
Zoogdiervereniging een vast bedrag nalaten (een legaat) of een bepaald percentage (een erfstelling) van uw
nalatenschap.
Verkrijgingen uit nalatenschappen door
goede doelen zijn geheel vrijgesteld van
successierechten. De fiscus houdt een
overzicht bij van algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) die gerangschikt zijn als instellingen die geen
successierecht zijn verschuldigd. DeZoogdiervereniging is zo’n ANBI.
Voor advies over en/of het regelen van
periodieke schenkingen, legaten en erf-
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streefbedrag voor de totstandkoming
is gehaald.
• Hans van Dord en Jan Buys zijn benoemd voor hun tweede termijn als
bestuurslid.
• Naar aanleiding van de geslaagde
sleutelvrijwilligersbijeenkomst van af-

C O L U M N

•

•

•

•

gelopen november gaat het bestuur
nu vlot aan de slag met het meer betrekken van de vrijwilligers bij de vereniging.
De samenwerking van het Bureau
met RAVON gaat door, maar op een
lager pitje om voldoende aandacht te
hebben voor het verwerven van projecten.
De aangepaste leidraad voor telemetrie komt in de volgende ledenvergadering op de agenda.
Het jaarverslag en de jaarrekening
worden goedgekeurd door de ledenvergadering.
Het aantal jaarlijkse ledenvergaderingen wordt teruggebracht van 2 naar 1,
jaarlijks in november. Het jaarverslag
en jaarrekening worden binnen 4

Stem voor natuur
Het komende jaar wordt een spannend jaar voor de wettelijke bescherming
van onze natuur. De Europese Commissie is namelijk bezig met een evaluatie
van de Vogel- en Habitatrichtlijn. U weet wel, de richtlijnen waaronder Natura2000-gebieden in Nederland worden aangewezen en veel soorten worden
beschermd. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Europese Commissie de regelgeving wil afzwakken.
Deze natuurrichtlijnen vormen de ruggengraat voor bescherming van Europese natuur. Deze wetgeving is de afgelopen jaren effectief gebleken, zoals
blijkt uit het recent gepubliceerde State of Nature report. Dit rapport geeft
aan hoe het gesteld is met de Europese natuur. Planten en dieren die menigeen allang had afgeschreven, komen langzaam terug. Denk aan de otter die
na bijna 40 jaar terug is in de Nieuwkoopse Plassen, de kraanvogel die niet
alleen broedt in het Fochteloërveen, maar ook in het Korenburgerveen en de
zeearend die alweer tien jaar in de Oostvaardersplassen voorkomt en nu ook
broedt in het Zwarte Meer, Lauwersmeer en de Biesbosch. Ook de bever
heeft inmiddels zijn weg gevonden door heel het land. Nederlandse topnatuur, zoals de Waddenzee, zou zonder de Vogel- en Habitatrichtlijn een stuk
slechter af zijn. De regels voorkomen dat kwetsbare natuur wordt vernietigd,
terwijl zij gelijktijdig ruimte laten voor duurzaam gebruik.
De Europese Commissie houdt de komende tijd deze wetgeving tegen het
licht. Natuurorganisaties vrezen dat dit uitdraait op een afzwakking van de
richtlijnen. Verdwijnen of versoepelen de regels, dan kunnen landen makkelijker de natuur schade berokkenen. Het State of Nature report geeft aan dat
de Europese natuurbeschermingsregels niet alleen effectief zijn, maar ook
hard nodig. Het netwerk van Europese beschermde gebieden heeft aantoonbare positieve invloed op instandhouding van soorten en leefgebieden. Aan de
andere kant gaat het nog steeds onverminderd slecht met soorten buiten
deze gebieden; zo is een derde van de Europese vogels nog steeds bedreigd.
En van de 804 natuurgebieden in Europa verkeert 77 procent in slechte staat.
Als de regelgeving op het gebied van natuur vanuit Europa wordt uitgehold,
voorzien de Natuurorganisaties een verdere teloorgang.

maanden in het nieuwe jaar vastgesteld door het bestuur en via werk
groepen en de website gedeeld met
de leden. Vervolgens worden zij ter
goedkeuring voorgelegd aan de ledenvergadering in november.
In maart/april blijft uiteraard wel de
Zoogdierdag.

Tot 24 juli organiseert de Europese Commissie hierover een publieksconsultatie. Via deze consultatie kunt u laten weten dat u wel degelijk hecht aan een
gezonde leefomgeving. De gezamenlijke natuurorganisaties roepen daarom
iedereen op om deze enquête in te vullen. Via www.stemvoornatuur.nl kan dat
op een eenvoudige en snelle manier. Bij voorbaat dank namens onze soorten!
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Rob van Westrienen
Directeur Zoogdiervereniging

VLAANDEREN
Bijzondere bejaging is niet
wettelijk
In 2013 werd een nieuwe vorm van jacht in
het leven geroepen: de bijzondere bejaging.

gramma’s (SBP) zo goed als klaar. Toch is er
slechts één goedgekeurd. De belofte van minister Schauvliege om er jaarlijks vier goed
te keuren lijkt dan ook veraf. Voor dit jaar beloofde ze in het Vlaams Parlement om de
SBP’s voor kwartelkoning, grauwe kiekendief
en hamster goed te keuren. Dat van de bever
– wat trouwens eerder een wegvangplan is –

werd nog maar pas door de minister goedgekeurd. Voor de groep van vleermuizen is er
ook een beschermingsprogramma klaar,
maar ook hier is het onduidelijk wanneer dat
wordt goedgekeurd. Als redenen voor zoveel
vertraging wijst de minister naar “interactie
met andere processen, zoals de instandhoudingsdoelen en stroomgebiedbeheerplannen”. Daarnaast zou het ANB “eerst bezig
zijn met het creëren van een draagvlak”. Ook
over het beschikbare budget is er niets bekend. Natuurpunt zal de komende maanden
druk blijven zetten om te komen tot vier
goedgekeurde SBP’s per jaar.

INBO publiceert advies over
stadsvossen
De dichtheid aan vossen in een aantal wijken
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
neemt toe. Deze ‘stadsvossen’ worden ook
steeds minder schuw, waardoor de kans op
contact tussen vossen en mensen of huisdieren groter wordt. Omdat sommige bewoners zich zorgen maken om hun kinderen of
huisdieren, publiceerde het Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een advies
over de stadsvos. Volgens het advies is het
risico op aanvallen van vossen op katten
klein; uitzonderlijk worden kleine of zieke
katten door vossen gedood. Aanvallen op
honden zijn niet bekend, ook niet uit andere
grootsteden. In een handvol gevallen werden
kinderen door een vos gebeten, maar het
ging hierbij steeds om een vos die vertrouwd
was met mensen en zich binnen of vlakbij
een woonruimte bevond. Heel wat problemen kunnen worden voorkomen door jonge
of kleine huisdieren te voorzien van een vosveilige huisvesting en door te zorgen dat vossen niet in huis kunnen. Verder is het
belangrijk om afval of andere mogelijke
voedselbronnen zoals voer van huisdieren te
verwijderen en de vos zeker geen eten te
geven. Het volledige advies kun je downloaden via https://www.inbo.be/nl/advies/advies-over-stadsvossen.

Wild zwijn. Foto Aaldrik Pot

Artikel 7 van het Jachtopeningsbesluit 20132018 bepaalde dat men mocht jagen op wild
zwijn, edelhert, Canadese gans, grauwe
gans, wilde eend, smient, kievit, konijn, vos
en houtduif om dreigende schade aan gewassen, weiden of eigendommen, wilde
fauna of flora of het luchtverkeer te voorkomen. Eén voorwaarde: er mag geen andere
bevredigende oplossing bestaan. Het Jachtopeningsbesluit bepaalde ook specifieke
openingstijden, en voorafgaand moet men de
actie melden aan het Agentschap Natuur en
Bos.
Volgens Vogelbescherming Vlaanderen ontbrak echter een wettelijke basis voor het invoeren van deze nieuwe vorm van jacht. De
Raad van State geeft hen nu gelijk: het arrest van de Raad van State 26 april 2015 vernietigt artikel 7. Dit betekent dat er
momenteel geen bijzondere jacht mogelijk is
tot de Vlaamse regering een nieuw besluit
neemt en het Jachtdecreet aanpast. Bevoegd minister Joke Schauvliege meldt dat
de nodige wijzigingen van het Jachtdecreet
al werden ingediend in het Vlaams Parlement voor verdere behandeling.

Het soortenbeschermingsprogramma van de bever
werd recent door minister Schauvliege goedgekeurd.
Foto Goedele Verbeylen

Waar blijven de soortenbeschermingsprogramma’s?
Eén jaar na de start van de nieuwe legislatuur zijn er zeven soortenbeschermingsproHet INBO schreef een advies over de ‘stadsvos’. Foto Raymond Suls
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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

De wolf terug
Vijf wolvendeskundigen
geven in dit boekje
antwoord op alle vragen

Veldwerkgroep Nederland

die er over wolven leven.

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

Dit boek is verkrijgbaar voor €14,99
via www.zoogdierwinkel.nl.

Werkgroep Kleine Marterachtigen

werkgroep-kleine-marterachtigen@zoogdiervereniging.nl

Bever- en Otterwerkgroep CaLutra
calutra@gmail.com

Colofon

Zoogdierwerkgroep Zeeland

nanning-jan.honingh@slz.landschapsbeheer.nl

Zoogdierwerkgroep Overijssel
blij@natuurenmilieuoverijssel.nl

Zoogdierwerkgroep Utrecht
zoogdierutrecht@gmail.com

Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland
www.zwgzh.nl

Werkgroep KNNV Delfland

ZOOGDIER is het populair-wetenschappelijke kwartaaltijdschrift van de Zoogdiervereniging
(Nederland) en de Zoogdierenwerkgroep en de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt
(Vlaanderen).
Aanwijzingen voor auteurs
- Conceptartikelen en andere kopij sturen naar: redactie.zoogdier@zoogdiervereniging.nl
- Deadlines voor insturen artikelen zijn: 1 juli, 1 oktober, 1 januari, 1 april.
- De redactie kan hulp bieden bij het schrijven van artikelen.
- De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te redigeren of te weigeren.
- Nadere aanwijzingen voor auteurs zijn op te vragen bij de redactie.

afdelingdelfland@knnv.nl

Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep
info@nozos.nl

Zoogdierwerkgroep Friesland
johnmelis@chello.nl

Contact Vlaanderen

Lidmaatschap Zoogdiervereniging en abonnement Natuurpunt Lidmaatschap van de Zoogdiervereniging met alleen de ontvangst van Zoogdier kost 25 euro per jaar.
Lidmaatschap met daarnaast het wetenschappelijke tijdschrift Lutra kost 40 euro per jaar.
Overmaken op IBAN: NL 26INGB0000203737, onder vermelding van het gewenste lidmaatschap. Opzeggen: uitsluitend schriftelijk, vóór 1 december bij het Bureau van de Zoogdiervereniging. Leden van Natuurpunt kunnen zich op Zoogdier abonneren door 15 euro over te maken
op IBAN: NL 26INGB0000203737/BIC: ING BNL 2A, onder vermelding van ‘Zoogdier’ en hun lidnummer. Hiermee worden ze lid van de Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep Vlaanderen en krijgen ze een aantal voordelen, zoals korting op activiteiten.
ISSN 0925-1006
Disclaimer

De artikelen in Zoogdier geven niet noodzakelijkerwijs de
mening van de Zoogdiervereniging of van Natuurpunt weer
maar zijn voor rekening van de auteurs.
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Het moment van...

Henk Bos

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

In de Oostvaardersplassen, in het gebied de ‘Driehoek’, zien we op kleine afstand van ons edelherten. Een vos
loopt tussen de edelherten door. Hij trekt zich weinig aan van de edelherten en ging zelfs liggen tussen de
edelherten! Uiteindelijk werden de edelherten wel wat nerveus en één van de edelherten begon de vos aan te
vallen. Met zijn voorpoten sloeg hij op de vos in, die daarna eieren voor zijn geld koos.

Lees meer op http://awd-bossie.blogspot.nl/, ook voor meer foto’s.

