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René Krekels

De hamster komt niet voor op de officiële Nederlandse
Rode Lijst. Oorzaak: gebrek aan gegevens. Toch was
iedereen die er ook maar een béétje van afwist overtuigd
van het feit dat het heel slecht ging luet deze bontgekleurde verwant van de 'kooihaluster'. Een flinke nlÎsser
van de ambtenaren dus. Nu zijn de gegevens er, en wat
blijkt: de kans dat de hamster uitsterft is zeker niet denkbeeldig.
Op 8 111aart werd in Maastricht het langverwachte hamsterrapport aangeboden
aan de autoriteiten. Het rapport is opgesteld in opdracht van en in sanlenwerking nlet het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Het bestaat uit
twee delen. Het eerste deel bevat het
Agrariërs kunnen een vergoeding krijgen voor hamstervriendelijk beheer. Foto René Krekels

verslag van de inventarisatie die in 1994
werd uitgevoerd, en de vergelijking met
vroegere verspreidingsgegevens. Het
tweede deel van het rapport is een heel
konkreet beschermingsplan.
Steppedier
De hamster Cricetus cricetus komt oorspronkelijk voor in de steppelandschappen van Europa en Azië. Toen die werden omgezet in akkers paste de hamster
zich aan en leefde verder als 'profiteur'
van de graancultuur. Daarbij kwam het
regelmatig tot plagen, met vele tientallen hanlsters per hectare. Bij ons konlen
na 1915 nauwelijks meer plagen voor,
nl0gelijk als gevolg van omzetting van
akkers in grasland (Pelzers & Lenders,
1992). Ten westen van het
aaneengesloten areaal in oostelijk Europa komt
de hamster voor in een stuk of vijf geïsoleerde gebiedjes (figuur 1). Het meest
westelijke daarvan beslaat het oosten
van België, Nederlands Lînlburg en het
aangrenzende deel van Duitsland. In
Nederland werden en worden hamsters
alleen aangetroffen ten zuiden van
Roermond.
De soort is gebonden aan open landschap, met name akkers. Graanakkers
hebben de voorkeur, nlaar ook komen
ze wel voor in bieten~ en aardappelvelden. Hamsters eten vooral plantaardig
voedsel (groene plantedelen, wortels,
zaden). SOlUS nuttigen ze dierlijk voedsel, zoals slakken,
kikkers en
zelfs kleine zoogdieren. Een zekere stevigheid van de grond is vereist voor het
maken van de uitgebreide burcht, van-
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Figuur 1. Verspreiding van de hamster in Europa.
Naar Niethammer, 1982.

daar dat hamsters voorkomen in lössen leemgronden; zandgrond n10et nlinstens 20 % leem bevatten on1 voor hamsters aantrekkelijk te zijn. Elke han1ster
leeft in zijn eigen burcht; alleen tijdens
de paartijd verdragen mannetjes en
vrouwtjes elkaar. Twee- tot drien1aal per
jaar kan een vrouwtje 6 tot 10 jongen
werpen; na een week of vier worden ze
de burcht uitgejaagd. Het volgende jaar
kunnen ze zelf weer jongen krijgen.
Holbewoner
Een zeer groot deel van zijn tijd brengt
de han1ster ondergronds door. 's
Avonds laat of 's ochtends vroeg kOlnt
hij slechts enkele uren lang boven de
grond om te foerageren. Het voedsel
transporteert hij in zijn wangzakken
naar de burcht. Een hanlsterburcht
bestaat uit één of lneer kamers op 30 tot
100 cm diepte, die nlet elkaar en met de
buitenwereld verbonden zijn door pijpen van ongeveer 6-8 Cin diameter. De
Ineest gebruikte in- en uitgangen zijn
loodrechte 'valpijpen'; daarnaast heeft
elke burcht één of nleer schuine looppijpen, waardoorheen alle aarde naar buiten wordt gewerkt. Tegen de winter worden alle
pijpen
van
binnenuit
dichtgemaakt en kan naar nog grotere
diepte worden gegraven, tot meer dan
drie meter onder het maaiveld! In dit
dichtgestopte hol brengt de hamster zijn
lange winterslaap door, van oktobernovember tot april-mei. Zijn temperatuur daalt dan tot een paar graden
boven nul. Elke paar dagen wordt hij
even wakker onl te defaeceren of wat te
eten van de voorraad graankorrels en
ander plantaardig voedsel.

Het voorlaatste onderzoek naar de verspreiding van de hamster is verricht
door Lenders & Pelzers (1986), over de
periode 1970-84. Zij stelden de aanwezigheid van hamsters vast in het gehele
gebied ten zuiden van Roenl1ond
(figuur
Hun resultaten laten zien dat
de hamster een grote verspreiding had.
Hoewel dat misschien enigszins geflatteerd is door de lange onderzoeksperio~
de (14 jaar), was toch duidelijk dat hamsters toen op veel plaatsen nog
behoorlijk algemeen waren.
Bij de nieuwe inventarisatie van 1994
was dat totaal anders. Hoewel de inventarisatie slechts één jaar besloeg en niet
alle geschikte gebieden onderzocht konden worden, zodat hier en daar wel wat
burchten gemist zullen zijn, was toch
een geweldige achteruitgang te bespeuren. Hamsters inventariseer je vooral
door direkt na de graanoogst de akkers
systematisch af te speuren naar de
burchtingangen. Een impressie van de
nieuwe inventarisatie stond al eerder in
Zoogdier (EIbers, 1994). Kwanl je vroeger op één akker regelmatig enkele
burchten tegelijk tegen, nu was men al
blij als er ééntje ontdekt kon worden.
Na een selektie van de meest gunstige
gebieden konden uiteindelijk 159 kilometerhokken
onderzocht
worden;
slechts in 31 daarvan werd de hanlster
aangetroffen, luet in totaal 99 burchten.
Het is niet zozeer de geografische verspreiding die is achteruitgegaan, nog
steeds leven hanlsters grofweg van
Roern10nd tot Maastricht (figuur 3),
maar vooral de dichtheid. In bijna de
helft van de gevallen werd slechts één
burcht per kilometerhok gevonden; in
slechts twee kilometerhokken lagen
meer dan tien burchten. Van de 120
kilonleterhokken waar de soort tussen
1970 en 1993 was gesignaleerd, waren er
În 1994 slechts 31 over, een achteruitgang van 74 %. Volgens de in de rode
lijst gehanteerde kriteria zou de hamster
nu ingedeeld n10eten worden in de kategorie 'kwetsbaar'. Deze indeling op
basis van uurhokken levert echter een te
rooskleurig beeld op. Bij een vergelij~
king op kilon1eterhokniveau lijkt een
indeling in de kategorie 'bedreigd' of
'ernstig bedreigd' Ineer van toepassing.
Gewassen
Bij de nieuwe inventarisatie bleek dat de
hanlsters geen voorkeur hadden voor
een bepaalde graansoort. Naar verhouding werden evenveel burchten gevoll-

Figuur 2. Verspreiding van de hamster tussen 1970 en
1984. Naar Lenders & Pelzers, 1986.

den in tarwe, gerst, rogge en haver. Maïs
is blijkbaar onaantrekkelijk voor hamsters; geen enkel onderzocht perceel
leverde een burcht op, hoewel 10 % van
het onderzochte areaal uit maïs
bestond. De toegenOlnen maïsteeIt is
vermoedelijk dan ook één van de oorzaken van de achteruitgang van de hamster~ net als de toename van het areaal
grasland. Beide gaan vaak ten koste van
graanakkers.
Een andere faktor die waarschijnlijk
bijdraagt aan de achteruitgang van de
hamster is het eenzijdige en kortstondige voedselaanbod op graanakkers.
Akkerkruiden kon1en nauwelijks lneer
voor, en van gras-achtige planten (zoals
de groene delen van graan) wordt nauwelijks gegeten. Het halnstervoedsel
bestaat hierdoor vrijwel uitsluitend uit
graankorrels, die slechts een korte periode (einde van de zonler) beschikbaar
zijn. De efficiëntie van de huidige oogsttechnieken zorgt ervoor dat er weinig
aren of losse korrels op de akker achterblijven. Bovendien blijft er aan de rand
of in de hoeken nauwelijks graan staan
en wordt de akker vaak snel on1geploegd. Het binnenhalen van voldoende
wintervoedsel ('hamsteren') is tegenwoordig dan ook een moeilijke zaak
geworden. Voor vrouwtjes die laat in het
jaar nog jongen hebben en voor de
jonge dieren zelf is dit probleen1 waarschijnlijk nog groter. Mogelîjk zijn de
hamsters tegenwoordig voor een
belangrijk deel van hun voedsel aange-

Figuur 3. In 1994 geïnventariseerde kilometerhokken
(wit) en kilometerhokken waar de aanwezigheid van
de hamster werd aangetoond (zwart}. Er worden 19
deelgebieden onderscheiden, A tlm S.

wezen op het weinige dat er nog in de
bermen van akkers en wegen groeit.
Afnan1e van het areaal aan akkers en
verarnlÏng van het akkerlandschap voor
wat betreft een gevarieerde flora worden
n10menteel dus gezien als de belangrijkste faktoren die het de hamster lnoeilijk
lnaken in Limburg.
Beschennd?
In welke kategorie je de hamster ook
indeelt, een goede bescherming is waar
het om draait. Volgens de 'Conventie
van Bern' en de 'Habitatrichtlijn' (internationale overeenkomsten) is de hamster strikt beschermd. Opzettelijk vangen, doden of verstoren is verboden, net
als het beschadigen en vernielen van
voortplantings-en rustplaatsen. Je mag
dus eigenlijk de leefgebieden (graanakkers) niet omvormen tot voor de hamster ongeschikte gebieden (grasland,
woonwijken). Er is echter nog geen konkrete uitwerking gemaakt voor het
Nederlandse beleid. In feite is, doordat
hij onder de Natuurbeschermingswet
valt, alleen het individuele dier
beschermd, en niet zijn leefgebied. De
hamster valt niet onder het soortenbeleid van het Natuurbeleidsplan en zijn

Hamsterburcht in juist geoogste graanakker. Foto
René Krekels

leefgebied ligt ook nog eens grotendeels
buiten de Ecologische Hoofdstruktuur.
Hoog tijd dus voor een doortin1merd
beschern1ingsplan. Gelukkig bieden

diverse nota's van de overheid wel aanknopingspunten voor beschenningsn1aatregelen. De nota 'Dynan1iek en
vernieuwing' van minister Aartsen heeft
als uitgangspunt van beleid onder meer
het SaInengaan van economie en ecologie. De rol van particulieren bij het
natuurbeleid dient volgens deze nota te
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worden versterkt. Voor de han1ster is
deze koppeling van agrarisch beheer en
natuurbeheer van groot belang. De uit~
voering is 1110gelijk via 'Relatienota' .
Ruime jas
In het kader van de Relatienota heeft de
provincie Limburg nlet sukses een
nieuw en uitgebreider pakket voor
akkerbeheer voorgedragen voor een
beheersvergoeding door het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij. De regeling Îs zowel gericht op
de hamster als op de ontwikkeling van
Deze
'Ruime
Jas
akkerkruiden.
Relatienota~ wordt de komende vijf jaar
als experinlent uitgevoerd in een 1400
ha groot gebied ten oosten van
Maastricht, het MergeIland West.
Agrariërs in dit gebied kunnen een
beheersovereenkomst afsluiten voor
drie soorten beheer. In alle overeenkomsten moeten de natuurlijke handi~
caps (hoogteverschillen en dergelijke)
gehandhaafd blijven, moeten de percelen blijvend als bouwland gebruikt worden, ll1ag niet dieper geploegd worden
dan 40 cm en ll1ag niet geploegd worden
tussen 1 april en 1 oktober. Van pakket
tot pakket verschillen de opties: het
natuurvriendelijk beheren van een 3-12
111 brede rand van de akker, het minstens eenillaal in de twee jaar te ten van
een graangewas (niet nlaïs), het elk jaar
telen van graan en het niet toepassen
van chenlische onkruidbestrijdingsmiddelen gedurende het gehele jaar of van 1
september tot 1 septenlber in het jaar
dat er graan verbouwd wordt. De vergoeding voor zulk beheer kan oplopen
tot f 1460,- per ha per jaar, plus [0,28 per
111 2 per jaar bij natuurvriendelijk randenbeheer.
Meer doen dan gedogen
Naast een bovengenoemde beheersovereenkOlllst voor hele akkers kunnen
ook zogenaamde gedoog-overeenkonlsten worden afgesloten voor individuele
haillsterburchten in het gehele overige
verspreidingsgebied van de haillster. De
stichting Instandhouding Kleine Landschapselenlenten in Lünburg sluit zulke
overeenkomsten n1et de boeren af, lllet
geld van het Ministerie en de Provincie.
In ruil voor f 200,- per burcht laat de
boer dan chemische bestrijding, stoppelbewerking (tot 1 november) en grond~
bewerking dieper dan 40 cnl rond de
burcht achterwege.
Uiteindelijk zal er, onder andere door
planologische lllaatregelen, gestreefd

moeten worden naar het instandhouden
van een voor de hanlster geschikt akkerlandschap, waarin elk jaar voldoende
graanvelden te vinden zijn met voldoende kruidenrijke vegetaties erin of in de
buurt. Tevens zullen de geïsoleerde
populaties zoveel nl0gelijk aan elkaar
gebreid moeten worden via permanente
bouwlandstroken die minstens 500 m
breed zijn, waardoor ze geschikte verbindingszones vornlen. In bestenlmingsplannen zouden deze zones als
zodanig nl0eten worden opgenomen
om bebouwing te voorkOlnen.
Gelukkig ligt de tijd achter ons dat de
hamster het gevaar liep doodgeslagen te
worden door een welgemikte slag van
een schop; dat zal toch niet alleen maar
komen door zijn zeldzaamheid? In de
toekomst is er voor de akkerbouwer een
positieve en belangrijke rol weggelegd
voor het behoud van de hanlster.
Hamstervriendelijk beheer en het
behoud van het akkerlandschap kunnen
daarbij prima samengaan.
--rl
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Henk den Bakker

De tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus is zeldzaam in Nederland. Hij wordt slechts af en toe gevonden
en we nemen aan dat hij in Nederland geen kolonies
heeft. In de zomer van 1995 kwamen er voor het eerst in
de provincie Groningen twee vondsten van deze soort
boven tafel. Bovendien werden er geluidswaarnemingen
gedaan. Reden om ons af te vragen of deze vleermuis wel
een dwaalgast is, of toch een - zeldzame - 'standvleermuis' , die door zijn vermeende zeldzaamheid misschien
maar al te vaak voor laatvlieger wordt uitgescholden?
Augustus 1995, er verschijnen berichten
over een zeldzalne vleermuis in de kranten van het noorden des lands. Een
tweekleurige vleermuis (een mannetje)
is uitgeput op het terrein van de EPON,
het electriciteitbedrijf, in de Eemshaven
gevonden. Het hulpbehoevende dier
wordt door Jan Doevendans en Erik
Menkveld op krachten gebracht en later
in Paterswolde (Drenthe) vrijgelaten.
Daar blijft het niet bij; niet lang daarna
wordt door Marjan van Oosten een
vrouwelijk dier ontdekt dat al ruim een
jaar in de diepvries van de dierenambulance ligt. De vleermuis blijkt op 30 juli
1994 gevonden te zijn in Holwierde,
waar het een dag en een nacht aan een
dakgoot hing. Dit dorpje ligt in de buurt
van Delfzijl en de Eemshaven. Twee
vondsten dus binnen korte tijd. Beide
dieren waren klaarblijkelijk uitgeput.
Waren ze lnisschien de Dollard over
komen vliegen?
Detectorwaanlemingen
Twee vondsten in hetzelfde gebied; dat
maakt de vleermuisfanatici in Groningen en Drenthe nieuwsgierig. Zullen
er tweekleurige vleermuizen te vinden
zijn met de ultrafoon (vleermuisdetector)? Een aantal avonden wordt er
gepost bij de dijk nabij de Eemshaven,
maar behalve een enkele dwergvleermuis levert dit niks op. Marjan vraagt
zich af: "Is dit wel de juiste plaats onl
naar vleermuizen te luisteren? Is het
niet te winderig?" Ze besluit te gaan lui-

steren bij Delfzijl. Daar slaagt zij erin
het echolocatie-geluid op te nelnen van
een vleermuis die in de luwte van een
aantal flatgebouwen jaagt, boven een
nabij de dijk gelegen parkvijver, in
gezelschap van enkele ruige dwergvleermuizen. Het geluid lijkt aardig op dat
van de tweekleurige vleermuis. Maar
Oin bevestiging te krijgen over de deternlinatie worden de opnames naar professor Ahlèn in Zweden gestuurd. De
bevestiging komt er: de opgenomen
geluiden behoren volgens Ahlèn nlet
'zeer grote waarschijnlijkheid' toe aan
de tweekleurige vleermuis.
Waarom opmerkelijk?
Tot zover het verhaal van de tweekleurige vleermuis in de provincie Groningen.
Een interessant verhaal Oln twee redenen. Ten eerste omdat het weergeeft
hoe in de provincie Groningen binnen
enkele weken driemaal een soort werd
waargenomen die nog niet eerder in de
provincie was aangetroffen. Ten tweede
onldat de derde waarneming een
geluidswaarneming betrof. Gel uidswaarnemingen van tweekleurige vleermuizen nlet behulp van de ultrafoon
zijn tot nu toe schaars in Nederland;
tegenover ongeveer 25 vondsten vanaf
1977 staan maar twee geluidswaarnemingen. De eerste geluidswaarneming
stamt uit 1992 van de Maasvlakte. Daar
hebben Kees
Mostert
en
Jan
Wonderge111 van een tweekleurige vleermuis zowel de baltsroep als de echolo-

Tweekleurige vleermuÎs. Foto A. Vierhaus

catie gehoord (Mostert &
1993).

Wondergenl~

Gemist, of een toename?
Waarom deze onevenredige verhouding
tussen vondsten en ge[llidswaarnemingen? Je zou toch verwachten dat een
dergelijke soort vaker waargenonlen zou
worden in Nederland, vooral als je
bedenkt dat er zes jaar lang (van 1987 tot
1993) behoorlijk veel gespeurd is naar
vleenlluizen in het kader van het
Vleermuis Atlas Project. Er zijn diverse
verklaringen te bedenken. Een aannelllelijke verklaring Îs dat de tweekleurige
vleermuis is toegenOlllen. Tussen 1977
en 1992 werden twaalf dieren gevonden
of waargenonlen (Lina, 1993), tegen
meer dan tien in de afgelopen drie jaar.
In Zweden schijnt sprake te zijn van een
toename van de populatie (Kapteyn,
1995). De tweekleurige vleermuis heeft
een oostelijke verspreiding, maar trekt
over lange afstanden en kan zodoende
ook in ons land worden aangetroffen.
De vraag is of er bij ons sprake is van
een toenalne van het aantal binnenkomende zwervers, of dat er toch kolonies
zijn die În aantal of omvang toenemen.
Een andere verklaring zou kunnen
zijn dat de afgelopen jaren het netwerk
van vleennllÎsfanatici beter is geworden,
waardoor vleernluizen die op straat of in
gebouwen worden gevonden eerder bij
regionale vleermuiskenners worden

genleid. Zo kan zelfs een zeldzalne
vleermuÎs worden opgenlerkt Maar
misschien is de beste verklaring wel dat
de tweekleurige vleermuis moeilijk is te
herkennen met de ultrafoon, vanwege
de gelijkenis van het echolocatie-geluid
met een soort als de laatvlieger.
Bovendien wijkt de biotoop-voorkeur
van deze soort ietwat af van die van de
meeste andere vleernluizen. Kees
boek
Kapteyn
schrijft
in
zijn
'Vleermuizen in het landschap' dat deze
soort (in Noordoost-Duitsland en
Denemarken) )s zomers vooral leeft in
grote open gebieden met akkers, jonge
bosaanplant en wateren. Ook jaagt de
soort vaak bij lantaarnpalen (in open
gebied?). Dit zijn niet de eerste plaatsen
waar je gaat luisteren als je op zoek bent
naar vleernllüzen.
Werk aan de winkel!
Nu het Vleermuis Atlas Project is afgelopen zou het een stuk nlinder interessant kunnen zijn onl het veld in te gaan
111et de ultrafoon. Niets is natuurlijk
minder waar~ er valt nog een hoop te
ontdekken! De tweekleurige vleermuis
is waarschijnlijk een stuk lninder zeldzaam dan we nu denken, 1naaf om dat
zeker te weten moeten we er natuurlijk

quentie die tussen de 25 en 30 kiloHertz
ligt, dat zeer regelnlatig is, zonder of
lTIet zeer weinig haperingen, dan heb je
een grote kans met een tweekleurige
vleermuis te nlaken te hebben. Wil je
zekerheid, maak dan langdurige opnanles en laat ze direct horen aan een kenner. Let in het najaar ook op. in het bijzonder bij hoge gebouwen bij parken
lTIet water, of je niet het kenmerkende
"drzi-drzi-drzÎ-drzi-drzi'- baltsgeluid van
de lTIannetjes hoort. Hopelijk komen we
zo Dl.eer te weten over de verspreiding
van deze boeiende soort. Meld al je
waarnemingen van de tweekleurige
vleermuis bij de coördinator in je provincie, ook als je niet helemaal zeker
bent van je determinatie.
-"f'f
Literatuur
Een uitgeputle tweekleurige vleermuis wordt opgelapt met meelwormen. Foto Martijn de Jonge
Mannetje tweekleurige vleermuis, op 5 augustus 1995
gevonden te Eemshaven. Foto Erik Menkvefd

wel naar gaan zoeken. Vooral in het
westen en noorden van het land loont
het de lTIOeite OITI in de meer open
gebieden te gaan luisteren. Let dan
goed op dieren die op laatvliegers lijken:
nlaken ze een geluid met een piekfre-

Kapteyn, K" 1995. Vleermuizen in het landschap. Schuyt & Co, Haarlem.
Lina, P.H.C., 1993. Nieuwe gegevens over
enkele in Nederland zeldzaam voorkomende vleermuissoorten. Lutra 36:89-93.
Mostert, K.
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Tweekleurige vleermuis en bosvleermuis
op Maasvlakte. Zoogdier 4(3):12~ 14.
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Het was eventjes proITIinent in het nieuws: het aantal
zeehonden in de internationale Waddenzee groeit
gestaag en heeft alweer ruim het niveau overschreden
van vóór de virus-epidemie die zeven jaar geleden uitbrak. Daarbij stierf toen meer dan de helft van alle zeehonden. Het lijkt wel of de populatie nu gezonder is dan
ooit. Maar in de oplaaiende discussie over het nut van
opvang van huilers en zieke zeehonden is één van de
argumenten juist dat de zeehonden in de Waddenzee
helemaal niet gezond zijn. In die opvangdiscussie gaat
het in de kern van de zaak alTI de vraag, of er voor de
populatie gekozen n10et worden, afvaar het individu. Of
is er nog een tussenweg?

Zeehonden tellen gebeurt vanuit de lucht. Foto RoeI
van Beek, IBN

Op een internationaal syn1posiumpje
over de toekomst van het zeehondenbeheer in de Noordzee, georganiseerd
door Econ1are (één van de twee zeehondencentra in Nederland) kwal11en de
nieuwste cijfers voor het voetlicht. In de
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Aantal gewone zeehonden in het Nederlandse deel
van de Waddenzee, Bron: Officiële tellingen În
opdracht van het MinÎsterÎe LNV

gehele Waddenzee werden in 1995
ongeveer 10.000 gewone zeehonden
Phoca vitu/hw geteld, waarvan 1410 in
het Nederlandse deel. Dat is het hoogste aantal sinds de zestiger jaren, toen
de populatie toenam als gevolg van het
stoppen van de jacht. Die had niet
zozeer een negatieve invloed doordat
dieren geschoten werden, maar doordat
de rust in de voortplantingsgebieden
verstoord werd, waardoor veel jongen
gescheiden werden van hun moeder
('huilers'). De aantalstoename duurde
indertijd maar kort, omdat al snel de
effekten van de toenemende vervuiling
zichtbaar werden (zie figuur). De populatie ging gestaag achteruit en de opvang
van verzwakte zeehonden ging een
grote rol spelen bij het beheer en de
instandhouding van de populatie. Pas in
de tachtiger jaren trad, door het schoner
worden van het water dat de grote rivieren in de Noordzee loosden, langzaam
maar zeker herstel op en groeide het
aantal gewone zeehonden naar een
nieuwe top van 1050 getelde dieren.
Toen sloeg een virus toe; in 1989 konden nog maar 535 zeehonden op de banken van het Nederlandse deel van de
Waddenzee geteld worden.
Sindsdien is de populatie echter
opmerkelijk snel gegroeid, gemiddeld
met 18 % per jaar. Vóór de virusepidemie was dat slechts 9 %. De berekende
jongensterfte bedraagt nu nog maar 40
% (was 55 %), waarschijnlijk vooral het
gevolg van het instellen van reservaten
waar recreanten van half mei tot begin
september niet mogen komen: minder
huilers. Het percentage jongen in de
populatie is gestegen naar 20 % (was 9
%). Deze nieuwe cijfers, verzameld door
Peter Reijnders van het IBN, zijn vergelijkbaar met die in het oostelijke, veel
minder vervuilde deel van de

Tellingen
Gewone zeehonden worden elk
jaar geteld door in de zomer
enkele malen tijdens laagwater
over de zandbanken te vliegen
waar de zeehonden op liggen te
rusten. Het hoogste aantal dat
dan wordt waargenolnen wordt
gehanteerd als ·het aantal zeehonden', Het grootste deel van
hun leven brengen zeehonden
door ergens in de Noordzee, we
weten nog steeds niet waar pre
des. Alleen în de zomer is (een
deel van?) de populatie te vinden
in ondiep water met zandbanken,
waar de jongen worden geworpen. Niet aUe zeehonden die
gebruikmaken van de Waddenzee liggen op hetzelfde (te1-)
moment op de zandbanken.
Door dieren t y merken zou je
kunnen onderzoeken hoeveel
verschillende zeehonden er in
werkelijkheid in het gebied aanwezig zijn. Een kleinschalig
onderzoek in Denemarken wees
uit, dat, onder optimale omstalldigheden 65 tot 70 % van de aanwezige zeehonden geteld werd
op de banken. Het zou. dus bê!st
kunnen zijn dat in werkelijkheid
w
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Waddenzee. Er worden nu dan ook minder PCB's aangetroffen in de zeehonden; in jonge zeehonden (tot 4 jr oud)
gemiddeld ongeveer 85 (was 105)
mg/kg, in oudere dieren 120 (was 225)
nlg/kg. Dat heeft onder andere te
maken met de goede reproduktie: wijfjes raken veel van hun vet en daarmee
hun PCB's kwijt als ze jongen krijgen.
PCB's kunnen, omdat ze op hormonen
lijken, het voortplantingsvermogen aantasten. Hoewel er dus minder PCB's in

de dieren zit, wil dat nog niet zeggen dat
de Waddenzee schoner is. Nog steeds
behoort de Waddenzee tot de top-5 in
de wereld, voor wat betreft vervuiling
met PCB's.
Gezonde populatie
Het lijkt er dus op dat de populatie nu
veel gezonder is dan vroeger. Heeft de
epidemie wellicht alle zwakke dieren
opgeruinld? Recente studies hebben
aangetoond dat de vervuiling niet alleen
het voortplantingsvermogen maar ook
het immuunsysteem van de zeehonden
ondermijnt. Het is dus heel goed 1l1ogelijk dat juist de dieren met de hoogste
graad van vervuiling het loodje hebben
gelegd. Bij de zeehonden die over bleven werkte het afweersysteenl blijkbaar
goed, althans, voor dit virus. Hun lagere
PCB-gehalte bracht tevens een goede
reproduktie lnet zich lnee. Het virus
heeft dus eigenlijk gezorgd voor een
natuurlijke selektie die de populatie een
stap vooruit heeft geholpen.
Daar kun je tegenin brengen dat het
gevaar van onvermoede effekten van de
voortdurende vervuiling nog steeds
loert. Het gaat helemaal nÎet om een
natuurlijke situatie. Wat gebeurt er als
een ander virus zich aandient? Volgens
Ab Osterhaus, die als viroloog onderzoek aan de zeehonden verrÎcht en
begeleidt en als adviseur verbonden Îs

Het opvangen van huilers is, uit oogpunt van instandhouding van de populatie, steeds minder noodzakelijk. Foto Roei van Beek, fBN

aan de Zeehondencrèche in Pieterburen, is het afweersysteenl van de zeehonden nog steeds minder goed dan
zou 1110eten. Daardoor is er ook geen
sprake van natuurlijke selektie, van
selektie op de sterkste dieren. Maar de
'sterkste" in feite 'best aangepaste' dieren zijn in dit geval toch de zeehonden
met het beste afweersysteem?
Opvangen of niet?
Volgens Peter Reijnders, het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij en de Waddenvereniging moet
nu gestreefd worden naar een zo
natuurlijk mogelijk beheer van de zeehondenpopulatie. Het verbeteren van
de waterkwaliteit en het instellen van
rustgebieden zijn daarbij het belangrijkst. Het opvangen en uitzetten van
grote aantallen zeehonden past daar niet
meer bij. Maar helemaal stoppen met de
opvang, dat hoeft nu ook weer niet.
Opvang op een gering niveau moet
doorgang vinden, je verstoort er de populatie niet l11ee en het heeft een heel
belangrijke educatieve waarde. Voor het
instandhouden van de zeehondenpopulatie heeft opvang echter geen zin lueer,
nu die uit zichzelf al zo hard groeit.

Zeehonden en visserij, een toekomstig konflikt? Foto
Roef van Beek, fBN

In Denenlarken gaan ze zelfs nog verder. Daar worden al sinds 1982 geen huilers meer opgevangen in het Saelarium
in Esbjerg. Naast het inzicht~ dat het uitzetten van opgegroeide zeehonden geen
bijdrage meer levert aan de populatie0I11Vang, is het argument van Svend
Tougaard dat het zelfs gevaarlijk kan
zijn om dieren die in gevangenschap
hebben gezeten weer uit te zetten. Ze
zouden ziekteverwekkers, opgedaan in
gevangenschap, kunnen verspreiden
onder hun wilde soortgenoten. In de
Nederlandse situatie is dat echter
onwaarschijnlijk, omdat zeehonden niet
in gemengde dierentuinen worden

opgevangen maar in gespecialiseerde
zeehonden centra, waar de kans gering is
dat ze vreemde bacteriën of virussen
opdoen. Volgens Svend werkt het oplappen en uitzetten van ten dode gedoenlde dieren bovendien de natuurlijke
selektie tegen. Svend vindt dat hij de
mensen een leugen vertelt als hij zou
zeggen dat we aan natuurbescherming
doen als we zeehonden opvangen. Het
is dierenbescherming. En we nloeten de
mensen vooral niet de indruk geven dat
we door zeehonden op te vangen de
negatieve invloed van de mens op de
natuur kunnen kompenseren!
In Denemarken krijgen gevonden
huilers nu zelfs een spuitje. Zover gaat
in Nederland niemand. Want dat zou
ertoe kunnen leiden dat mensen dan

maar op eigen houtje gaan proberen de
zeehondjes op te vangen, nlet alle dierenleed vandien. In Denemarken houdt
een particuliere dierenarts zich nu met
zeehondenopvang
Lenîe 't Hart
van de Zeehondencrèche in Pieterburen
is uiteraard helemaal een fel tegenstander van het laten inslapen van huilers.
Opvang is, volgens haar, nog steeds hard
nodig, omdat de zeehonden nog steeds
niet gezond zijn. Van de nu levende zeehonden zou een derde deel bestaan uit
in Pieterburen opgelapte dieren. Het
gaat niet goed lnet de zeehonden, het
gaat beter. Toch zal de opvang in
Nederland langzaluerhand op een lager
pitje komen te staan, want niet elk hulpbehoevend dier zal nleer uit de
Waddenzee geplukt worden. In de reservaten worden ze sowieso aan hun lot
overgelaten. Ook de bemanningen van
de schepen van Staatsbosbeheer en
Rijkswaterstaat treden nu terughoudender op wat betreft het opvangen van
zeehonden. Steeds minder zal dus het
redden van de individuele zeehond op
de voorgrond staan, en steeds meer het
op zo natuurlijk mogelijke wijze beheren van de populatie.
Visserij
Het gaat niet alleen goed nlet de gewone zeehonden, ook de populatie grijze
zeehonden Halichoerus gIJlpus bij
Vlieland en Terschelling groeit hard.
Tussen 1985 en 1990 bedroeg het aantal
nog slechts 60 tot 90, maar intussen zijn
het er al meer dan 300; afgelopen winter
werd het recordaantal van 40 jongen
geteld. Ook in Groot-Brittanië neemt
het aantal grijze zeehonden gestaag toe,

De zeehondenreservaten in de Waddenzee. In de
meeste reservaten mag je niet komen van 15 mei tot
1 september, in sommige het hele jaar door niet.
Bron: MinisterÎe van LNV

het zijn er nu meer dan 100.000. Daar is
dan ook al de discussie aan de gang die
in de Waddenzee nog niet of nauwelijks
speelt nlaar die zeker zal komen, over
de invloed van het groeiend aantal zeehonden op de visstand. In GrootBrittannië heeft dat geleid tot een diepgaand onderzoek, waarvan de resultaten
op het synlposium werden gepresenteerd door Mike Fedak. Een groot aantal grijze zeehonden werd met satellietzenders
gevolgd,
waardoor
de
foerageergebieden heel nauwkeurig
bepaald konden worden. Het bleek dat
de
zeehonden vooral voedsel
zochten op plaatsen met een grove
zandbodenl waar de zee niet te diep
was. Uit analyse van de keutels die in de
kolonies op de rotsen achterblijven werd
duidelijk dat ze vooral zand spieringen
vangen, een soort die voor de visserij
niet van belang is (behalve voor de visnleeHndustrie). In totaal consumeren
alle
zeehonden niet meer dan 10
% van de hoeveelheid die door de vissers wordt gevangen. Ondanks de
indrukwekkende aantallen zeehonden
kan er dus nauwelijks sprake zijn van
een echte concurrentie tussen zeehonden en visserij. Toch blijkt het elke keer
weer lnoeilijk om de vissers en de politiek daarvan te overtuigen. Als de visserij het nloeilijk heeft doordat er teveel
vissers zijn) krijgt de zeehond (of op het
IJsselmeer de aalscholver) de schuld. Zo
gaat dat nu eenmaal.

Gewone zeehonden op een zandplaat
Eierlandse Gat. Foto Salko de Wolf
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Hoe verder?
Voor wat betreft de Waddenzee moet de
interactie tussen zeehonden en visserij
in de nabije toekomst veel aandacht krijgen, volgens Peter Reijnders. De verwachting is namelijk dat de huidige populatie gewone zeehonden nog maar een
tiende deel is van de draagkracht van de
Waddenzee, een verdergaande toenanle
van de aantallen ligt dus voor de hand.
Daarnaast is het belangrijk de vervuiling
(en de gezondheid van de zeehonden)
te blijven volgen, en zal de rol en het
effekt van de zeehondenreservaten
bestudeerd moeten worden. Is het voldoende hier en daar kleine reservaten te
hebben waar de rust strikt gehandhaafd
wordt in de periode dat de zeehonden
jongen hebben, of is de verstoring door
de recreatie zo ernstig dat uitgestrekte
rustgebieden nodig zijn, bijvoorbeeld.
Nu zijn er een hele serie reservaten
waar van half lnei tot september geen
mensen mogen konlen (zie kaartje).
Niet alles wat op het synlposium ter
sprake kWaIn kan hier aandacht krijgen.
Wat voor de toekOlnst van de zeehonden in de Waddenzee de leidraad moet
zijn is duidelijk: streven naar een zo
natuurlijk mogelijk beheer. Voor het
instandhouden van de populatie is

opvang van zeehonden niet meer noodzakelijk. Maar als ambassadeur van de
Waddenzee moet de zeehond 'aaibaar'
blijven, en altijd voor het publiek te
bewonderen zijn in centra als
Pieterburen en Ecomare. Het maatschappelijk draagvlak voor bescherming
van de Waddenzee en bestrijding van de
vervuiling steunt Îlnnlers in niet geringe
nlate op het educatieve werk dat in die
---rl
centra zoveel aandacht krijgt.

Jaap Mulder, De Holle Bilt 17,
3732 HM De Bilt

Bronnen
Voor dit artikel heb ik gebruik
gemaakt van de inhoud van voor~
drachten op het internationale
sytuposium in Ecomare, 19 april
1996, vooral die door Peter
Reijnders, Svend Tougaard (bij
lllonde vall Jens Eneluark) en
Mike Fedak; van een artikel in
het Waddenbulletin (Jan Abra~
hamse & Hans Revier, 1996, Hoe
belangrijk is de opvang van zeehonden? WaddenbuUetin 31(1):3538); van diverse kranteartikelen
en van een uitzending van een
TV-actualiteitenrubriek.
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Dirk Criel

Van tijd tot tijd wordt een zeehond waargenonlen, diep
in het binnenland, zowel in Nederland als in Vlaanderen.
Vaak wordt dan van alles ondernomen onl het afgedwaalde dier te 'redden'. Maar doen we daar wel goed
aan? Werkt het juist niet averechts? Gaat het niet om een
natuurlijk proces, waarbij zeehonden gebieden verkennen op zoek naar uitbreiding van hun leefgebied?
Binnenland
Rivierhond
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"Zeer recent nog werd (vergeefs) uren jacht gemaakt
op een jonge zeehond În de stadsgrachten van
Zwolle, volgens het Utrechts Nieuwsblad"

Op sOlnn1ige plaatsen langsheen de
Nederlandse kust kunnen gewone en
grijze zeehonden gevonden worden.
België daarentegen kent enkel de gewone zeehond, doch sporadisch belanden
ook grijze zeehonden in Vlaanderen aan
land, vern10edelijk afkomstig van de
Engelse kusten. De gewone zeehonden
die tot het begin van deze eeuw regelmatig langs de kust gevonden werden~
behoorden vermoedelijk tot de populatie die in het Zeeuwse Deltagebied,
vooral de Westerschelde, haar leefgebied had. Tot in de jaren vijftig verbleven kleine aantallen gewone zeehonden
in de omgeving van Oostduinkerke en
werden zelfs dieren tot in de omgeving
van Antwerpen gevonden. Na 1960 liepen de aantallen gestaag achteruit en
uiteindelijk kwam de soort niet meer tot
voortplanting. Niettemin worden gewo-
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ne zeehonden nog regelmatig wam"genomen en verblijven gemiddeld 12 tot
15 exemplaren gedurende korte of langere tijd langs de Belgische kust. Sedert
1990 gaat het aantal weer omhoog. Een
jaarlijkse piek van augustus tot begin
september wordt veroorzaakt door
rondzwervende jongen.
Zeehonden, moet dat nou?
Af en toe worden ook in de Vlaamse
binnenwateren die uitmonden in de
Scheldedelta, zeehonden gesignaleerd.
Meestal zwenunen de dieren vanuit de
Noordzee de Westerschelde op en geraken zo vaak een heel eind de rivier op.
Dit was eind augustus 1995, net als het
jaar ervoor, het geval met een grijze
zeehond. Uiteindelijk kwam het dier în
de Nete terecht, waar het nabij Lier halt
hield. Zodra het hoogzwangere dier
werd gesignaleerd werden tal van pogingen ondernon1en om de afgedwaalde
zeehond te vangen, maar steeds weer
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was zij de vangers te slim af. Na een
week baantjes te hebben gezwOlnmen in
de rÎvier kon de zeehond met de hulp
van het Natuurhulpcentrum Opglabbeek door de brandweer van Heist-op~
den-Berg worden gevangen (Van dewalle, 1995). Tegelijk werd ook op de
Schelde, zowel
ter hoogte
van
Schellebelle als te Sint-Anlands, een
gewone zeehond als dwaalgast gesignaleerd, wellicht twee waarnemingen van
hetzelfde individu> Opnieuw werden
alle zeilen bijgezet om ook dit dier te
vangen. Op verzoek van een aantal
natuurbeschernlers en zoogdierspecialisten werden ditmaal door tussenkomst
van de bevoegde overheidsadministratie
(AMINAL) geen verdere pogingen
ondernomen Oln de zeehonden te vangen.
Ontdekkingstocht
Allerhande vermoedens worden geuit
over hoe de dieren in de rivier terecht
kwalnen. Voor de ene zijn ze een opvarend schip gevolgd, voor een andere zijn
ze lnet het getij of bij stornlweer de
rivier opgezwonlmen. In werkelijkheid
gaat het om rondtrekkende of lnigrerende dieren, die op zoek zijn naar een
vaste stek. Het voorkomen van zeehonden in de Scheiderivieren is niet zo
ongewoon als nlen laat uitschijnen. In
het verleden, toen zich În de
Scheldedelta nog meer zeehonden
ophielden, gebeurde het vaker dat zeehonden stroomopwaarts trokken en
daar een tijdlang verbleven (Van
Gonlpel, 1992). De weg terug vonden ze
doorgaans vanzelf. Toen de zeehond zo
goed als volledig uit het deltagebied verdween en de kwaliteit van het
Scheldewater danig terugliep, nlanifesteerden zulke uitstapjes zich steeds minder. Nu de leefomstandigheden enigszins verbeteren, vergroot de kans dat
zich opnieuw zeehonden gaan vertonen.
Van grijze zeehonden is bekend dat
exelnplaren, doorgaans afkomstig van
de Engelse kusten, vaker het VlaanlsNederlandse kustgebied bezoeken. Het
hernieuwd waarnel11en van zeehonden
langs onze kusten en in onze rivieren is
dus niet zo'n uitzonderlijk fenonleen,
ook al blijft het geen alledaagse gebeurtenis.
Rustig afwachten
Het hektische gedoe rondonl de gesignaleerde dieren roept een aantal vraagtekens op. Zo stelt nlen zich de vraag
naar de noodzaak om de dieren te van-
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gen en naar de Nederlandse zeehondencrèche van Pieterburen over te brengen.
Dit gaat gepaard met heel wat werk en
kosten, die doorgaans beter voor andere
doeleinden kunnen worden aangewend.
Doch afgezien daarvan is het vooral de
verstoring van de dieren die de meeste
bezwaren opwerpt. Vaak onderwerpt
lnen het dier, dat zich toch al enigszins
in een uitzonderlijke situatie bevindt
vermits het een nieuw domeÎn verkent,
aan een uitputtingsslag en wordt het
onnodig opgejaagd. Wanneer zich dit
herhaalt, verzwakt het dier verder en
geraakt pas echt in nl0eilijkheden. Men
is zich niet bewust van het feit dat de
gesignaleerde dieren mogelijk de voorlopers zijn van een populatie-uitbrei~
ding en een mogelijke hervestiging van
de soort in de Scheldedelta voorbereiden. Door de dieren weg te vangen
wordt het natuurlijk migratieproces
zoniet
verhinderd.
tegengewerkt,
Eerder dan jacht te gaan maken, zou
men er op moeten toezien dat nieuwsgierigen het dier niet onnodig verstoren.
Wettelijke regeling
De gewone en de grijze zeehond zijn in
Vlaanderen en Nederland wettelijk
beschermd. De bescherming houdt
ondermeer in dat ze niet onnodig
mogen worden verstoord. Er wordt
daarom sterk op aangedrongen Oln
interventies, die erop gericht zijn de dieren weg te vangen, na te laten en hooguit te laten plaatsvinden wanneer het
dier te sterk verzwakt of verwond is of
wanneer de gezondheid van het dier op
andere wijze in het gedrang kOlnt. Door
waarnemingen door te geven aan een
centraal meldpunt, kan de toestand van
zo'n dier door mensen met kennis van
zaken worden beoordeeld, waarna oor~
deelkundig over de te nemen lnaatregel
kan worden beslist. Mogelijk kan dit
voorstel opgenOlnen worden in het
wetsvoorstel dat mOlnenteel in de maak
is rond aanspoelingen van zeezoogdie-1"'f
ren.
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Sim Broekhuizen & Gerard Müskens

De laatste jaren zijn er enkele boomlnarters doodgevonden in de Ijsselmeerpolders. Opvallend is de concentratie van de waarnemingen op twee plekken. Gaat het nog
steeds Oln zwervers die het nieuwe land verkennen, of
zijn er misschien toch al populaties aanwezig die zich
voortplanten? Zijn de bossen daarvoor al wel oud
genoeg?

Boommarters zijn nog altijd zeldzaam
Flevopolders. Foto Gerard Müskens

in

de

De boommarter geldt in Nederland als
een betrekkelijk zeldzame soort. Buiten
de
bosgebieden van de Veluwe en
de Utrechtse Heuvelrug worden boommarters maar spaarzaam waargenomen.
Uit GaasterIand, het zuidwestelijke deel
van Twente, Salland, de Achterhoek, de
Liemers en Noord- en Midden-Limburg
- gebieden waaruit het voorkonlen in
het verleden werd vermeld - is de soort
nu geheel of praktisch geheel verdwe1994).
nen (Hollander & Van der
Dat vooral mannetjes-boommarters
tot ver buiten het bekende verspreidingsgebied kunnen geraken, is al bij
herhaling gebleken. Zo zijn er vondsten
bekend uit Holwierde boven Delfzijl,
uit
Deinum
ten
westen
van
Leeuwarden, uit Grouw (Friesland),
Genemuiden (Overijssel), Ressen (Betuwe) en ult het westelijk havengebied
van Amsterdam. In dit rijtje plaatsten
we ook de vondst van een boommarter
die in 1984 in Zuidelijk Flevoland op de
Oostvaardersdijk, even ten westen van
het genlaai De Blocq van KufTeler, was
dood gereden (Müskens & Broekhuizen, 1992).
Nu nlaakt één zwaluw nog geen
zomer. Een enkel zwervend dier dat
wordt doodgereden mag dan wel leiden
tot een extra ingevuld blokje op de kaart
van waarnemingen, nlaar het zou
onjuist zijn om zo)n waarnemingenkaart
te gebruiken als feitelijke verspreidingskaart. Daarvoor n10et de waarneming
toch betrekking hebben op gevestigde
dieren. En daarvoor was er in Flevoland
geen enkele aanwijzing.

20
de bruggen over de randmeren, misschien kwam ze gezwommen (boonl111arters schijnen dat goed te kunnen), of
wellicht maakte ze gebruik van het
dichtvriezen van de randnleren afgelopen winter, om Flevoland te bereiken.
We weten het niet. Het enige wat we
wel van deze vondsten leren is dat kolonisatie van Flevoland door de boommarter niet uitgesloten kan worden
geacht.

Trekroute?
Groot was daarolll onze verrassing, toen
op 16 april j.1. door Nico Dijkshoorn,
medewerker van het Flevolandsehap,
een bo0111111arter werd gelneld die hij op
bijna dezelfde plek dood op de
Oostvaardersdijk had aangetroffen. Het
bleek nu om een niet erg groot, ll1aar
volwassen vrouwtje te gaan. Gezien de
slijtage van het gebit schatten we dat ze
tenminste
twee jaar
oud
was.
Onderzoek van de baarmoeder wees
echter uit dat ze nog geen jongen had
gehad, wat voor een tweejarig wijfje niet
echt uitzonderlijk is, maar toch wel
opvallend. In haar lnaag vonden we resten van een kneutje.
Deze tweede vondst van een boonlmarter in het zuidwesten van Flevoland,
bij de Lepelaarsplassen, geeft natuurlijk
aanleiding tot speculaties. Toch een
gevestigde populatie in deze nieuwe
polder? Of is er sprake van een soort
trekroute waar zo af en toe een boonlmarter langs komt? En waar konlen die
boonllnarters dan we] vandaan? Van de
bossen van Het Gooi en het noordelijke
deel van de Utrechtse Heuvelrug? Of uit
het door boommarters bewoonde
gebied ten oosten van Nijkerk? Komen
er ook (wel eens) bOOnl111arters voor in
het Horsterwold?
Het zijn vragen die zich nlakkelijker
aandienen dan laten beantwoorden.
Wellicht gaat het hier om een wijfje dat
toen ze jong was een eigen plekje moest
vinden en al zoekend en zwervend in
Flevoland terecht is gekonlen waar ze
geen mannetje tegenkwanl. Misschien
heeft ze gebruik genlaakt van één van

Kllinderbos
Bij de Noordoostpolder ligt het wat dat
betreft gemakkelijker. Tussen Lenlmer
en Blokzijl grenst deze polder direct aan
het oude land en boonlmarters kunnen
wat dat betreft zonder hindernissen binnenlopen. Ze zouden dan uit het gebied
van de Fries-Drentse Wouden moeten
komen, of ll1isschien wel uit het laagveen-gebied van de Kop van Overijssel.
Spaarzaatn komen ook daar nleldingen
van booml1l.arters vandaan, zoals bij
Hasselt, Zwartsluis, Genenluiden en
Wanneperveen. In de Noordoostpolder
aangekomen vinden ze er als grootste
bos het Kuinderbos. Dit bos is inmiddels zo'n halve eeuw oud en heeft nu
zo'n gedifferentieerde structuur, dat het
op zich een geschikt leefgebied voor de
boonlmarter vonnL In het najaar van
1991 werden hier, zover we weten, de
eerste boommarters gevonden; helaas
beide
als
verkeersslachtoffer
(Broekhuizen & Müskens, 1992). Het
waren twee mannetjes, die als zodanig
passen in de groep van verongelukte
zwervende dieren, ware het niet dat
twee slachtoffers zo kort na elkaar in hei
zelfde gebied wel opmerkelijk is.
Nadien bleef het stil rond de boomlnarter in de Noordoostpolder, maar op
13 april j.l. vond Marjan van Oosten, op
weg naar de jaarvergadering van de
Vereniging voor Zoogdierkunde en
ZoogdierbeschernlÎng (VZZ) in Utrecht,
op de ASO tussen Lelnnler en
Emmeloord opnieuw een boommartermannetje. Het dier lag op het stukje weg
dat de l11eest westelijke uitloper van het
Kuinderbos doorsnijdt. Een riskant
punt voor een boommarter dat in lneerdere opzichten doodlopend is: mocht de
oversteek van de ASO lukken, dan wacht
daar de beschoeide Lemstervaart. In een
landschappelijke aansluiting n1et het
volgende boscomplex, het Emnlelerbos,
is trouwens niet voorzien.
Drie meldingen van doodgereden
boommarters in zes jaar tijds, in een cirkel met dianleter van slechts drie kilo-

Boommarter Kaapse bossen. G Müskens

meter, wijst dat nu op een gevestigde
populatie? Dat is natuurlijk niet zeker,
n1aar in gebieden waarvan we weten dat
de boommarter er wel voorkon1t en zich
ook voortplant, zoals de boswachterijen
Appelscha-Snlilde of het noordelijke
deel van de Utrechtse Heuvelrug tussen
Hilversuln, Baarn, Soest en Bilthoven
niveau.
ligt dat aantal op het
Reden genoeg om nu serieus rekening
te houden met de aanwezigheid van
deze
Rode
Lijst-soort
in
de
Noordoostpolder!
-'rl
Literatuur
1992.
Broekhuizen, S. & G.J.D.1vL
De eerste marters in de Noordoostpolder.
Zoogdier 3(2):36.

Hollander, H. & P. van der Reest (red.), 1994.
Rode Lijst van bedreigde zoogdieren in
VZZ,
Nederland
(basisdocument).
Utrecht.
Müskens, G.lD.M. & S. Broekhuizen, 1992.
Boommarter Martes martes (L., 1758): 165171. In: S. Broekhuizen et aL, Atlas van de
Nederlandse zoogdieren, 3de druk.
Uitgeverij KNNV, Utrecht.

Sim Broekhuizen & Gerard
Müskens, Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek, Postbus 23,
6700 AA Wageningen. Tel. 026-

3546800

ZOOGDIER 1996 7 (2)

22

Ange Wieberdink

In Nederland bestaan verschillende adressen waar zieke
en verzwakte egels worden verzorgd. Eén daarvan is het
egelasiel in Epe, dat ook betrokken is bij het onderzoek
van de VZZ naar de verkeerssterfte onder egels.
Tij dens de vorstperiode in januari begeef ik me naar
Epe om te zien wat de egelopvang in de praktijk
inhoudt. André Groothedde haalt ons op van het station. Hij is salnen met zijn vrouw Gerrie verantwoordelijk voor de opvang van egels. Zij houdt zich vooral
bezig met de dagelijkse zorg van de egels; hij richt zich
op de publiciteit en de egelopvang in Nederland in
breder verband.
Als ik aankom bÜ hun woonhuis annex asiel
het::f't de dierenambulance net een egel
gebracht. Nadat GeITie de egel verzorgd het::ft,
gaan we naar binnen. In de woonkamer staan
in verschillende hoeken egels in alle vormen
en maten: van glas} van porselein, als knuf
fel. Hoe zün}ullie met het asiel begonnen?

André: In Epe was rond 1980 een vrouw
aktief in de plaatselijke afdeling van de
Dierenbescherming, die zich bezig hield
n1et de egelopvang. Gerrie kreeg van haar
eens een egel 0111 voor te zorgen. Die liep
hier toen de hele winter door de kamer.
Toen die lnevrouw het jaar daarop vroeg of
Gen-ie de egelopvang wou overnenlen~
ze dat gedaan. We begonnen met
hokken in de kelder. Later is lnet geld van
de Dierenbeschernling
de schuur buiten gebouwd.
Gerrie vult aan: En nu doen we dit alweer
bijna vijftien jaar. Waarom? Omdat het
leuke en nl00ie beestjes zijn. Kijk nlaar
eens goed naar hun koppies.
Hebben Jullie je a/tUd tot dergelUk soort werk
aangetrokken gevoeld?

Gerde en André Groothedde, egelopvangers op
de Veluwe. Foto Ange Wieberdink

André: Ik ben dit gaan doen nadat ik voor
mijn werk ben afgekeurd. Maar ik liep vroeger in mijn vrije tijd wel veel op de Veluwe
rond. Ik was vooral in de zwijnen en het

Lang niet alle jonge egels die nog laat in het jaar
rondlopen moeten worden opgevangen; een gewicht
roodwild geïnteresseerd. Sonls ging ik wel
eens lnet een groep jagers nlee (zelf jaag ik van 350 gram of meer is voldoende om de winter
natuurlijk niet), bijvoorbeeld onl het wild te door te komen. Foto Sim Broekhuizen
tellen, en dan waren ze vaak verbaasd dat
ik zoveel wist van de hoefdieren.
te laten lopen. De dieren die echt opgevanGerrie: Ik was nooit zo op de natuur
gericht. Totdat we met de egelopvang zijn
gen moeten worden zijn meestal zieke volbegonnen.
wassen egels, of aangereden egels of zogenamnde 'flesse-egels', die te vroeg hun
Droge neus
moeder kwijt zijn geraakt. Als egels een
Wat voor egels komen În het as;el terecht?
droge neus hebben, is dat een slecht teken.
Te mager en teveel parasieten ook.
André: Vroeger werden door allerlei
Opvangen doen we dan zo kort mogelijk.
opvangcentra zo ongeveer alle
opgeAls ze weer goed eten en in de tuin hebben
vangen. Dat is niet meer zo. Je moet ze
niet opvangen als het niet echt nodig is. Als
rondgelopen, worden ze uitgezet.
Verder komen in het najaar en de winter
mensen bellen dat ze een
voor ons
hebben, vragen we eerst of die egel nog
ook jonge egels in het asiel terecht. Egels
goed rondloopt, en geven dan meestal het
krijgen pas laat in het jaar jongen. Jonge
advÎes onl henl te voeren en verder gewoon
egels hebben nog geen duidelijk dag- en
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Er wordt wat afgetutteld met egeltjes; hÎer de auteur
in 1961
met 'Kasimier', tweehoog achter in
Amsterdam. Foto Koos Wieberdink

nachtritn1e. Dat kan ook tijdens de winterslaap nog een rol spelen. Soms, op warmere
dagen in de winter, vind je wel eens egels
die aan de wandel zijn. Dat zijn dan vaak
die jonge beesten. Vroeger pakten we die
op. Nu laten we ze lopen, houden ze voor
zover mogelijk in de gaten en meestal gaan
ze dan gewoon weer terug in winterslaap.
Egels verliezen tijdens de winterslaap
ongeveer een derde van hun lichaamsgewicht. Jonge beesten die nog niet voldoende op gewicht zijn gekomen - nog geen 350
gram wegen - kon1en vaak in het asiel
terecht.
Mag iedereen zomaar egels ve/7orgen?

André: Omdat egels beschern1d zijn, lnoet
je een vergunning hebben. Wij hebben een
vergunning die ook toestaat dat andere
mensen egels opvangen, onder onze begeleiding, als er bij hun in de buurt geen
opvangadres is. We vangen ook wel
eekhoorns, konijnen, hazen, vossen en
jonge reeën op. Die laatste gaan naar een
boswachter, die ze groot brengt op een speciaal weitje.

Kattevoer
Toen ik klein was vond ik eens een egeltje.
zoals we hem noemden, namen we
mee naar huis, een etage in Amsterdam. We
dachten dat Kasimier een pootje gebroken
had en lieten zelfs een röntgelzfoto van hem
maken. Kasimier scharrelde op onze etage
rond en kreeg brood met melk als ik het me
goed herinner. Vroeger HJistje niet betel: Wat
krijgen de egels hier in het asiel?
Kasimie/~

André: De egels eten in het wild vooral
insekten en wonnen. In het asiel krijgen ze
kattevoer. Ze zijn wel kieskeurig wat het
eten betreft. Daar is een n100ie anekdote
over. Een paar jaar geleden hadden we via
RTL4 wel 2000 blikjes kattevoer kado
gekregen in het kader van een promotieaktie van een kattevoerfabrikant. Maar
mooi dat de egels dat niet aten. Het was
een soort pasta en de egels lusten dat niet.
Die willen iets te happen hebben. Brood en
lnelk is niet goed voor de dieren. Daar krijgen ze wonnen van.
Hoe wordt het asiel gefinancierd?

André: Wij worden voor het grootste deel
betaald door de Dierenbescherming in Epe.
Verder ontvangen we giften van particulieren. Het geld is vooral nodig voor de die-

renarts en verder voor hun voeding. Een
volwassen egel eet voor zo'n 75 ct per dag.
Ons gesprek l1Jordt onderbroken door een
bezoekster aan de del/}; een meisje dat een
week ge/eden een egel(je heeft gebracht. Als
dank voor de zorg brengt ze een zilveren tientje en een egeltje van steen.

De pauze is aanleiding voor een rondje
door het echte asiel, dat eigenlijk uit twee
delen bestaat. De n1eeste egels zitten in een
schuurtje buiten. De wanden zijn versierd
met kindertekeningen van egels. Er staan
hokken waar op dat mon1ent acht jonge
egels zitten. Iedere egel heeft een eigen
hok. De schuur wordt vorstvrü gehouden.
Twee van de jonge egeltjes hebben zelfs
een warmtedekentje. Ze liggen verstopt in
handdoeken. Eens per dag, meestal
's avonds, worden ze verzorgd. Elk egeltje
heeft een schoteltje met kattevoer. In een
apart deel van het schuurtje staat een wasn1achine, speciaal voor de was van de doeken van cle egels.
Het tweede deel van het asiel is de tuin
van de fan1ilie Groothedde. Het grootste
deel van de tuin is omheind en in dat deel
staan lage kweekbakken die ooit voor de
moestuin werden gebruikt. Nu zijn het de
winterhokken voor de egels. In plaats van
glasramen zitten er nu houten luiken overheen. Vier egels liggen, elk in een vak, te
'winterslapen'. Ook bij hen staat een schoteltje met kattevoer, dat nu door de koude
diepgevroren is.

Gerrie: De kweekbakken hebben een opening naar de tuin. Die hebben we nu in de
winter afgesloten, anders eten de katten het
voer voor de egels op. Egels vinden het
over het algeineen lekker om ergens onder
te kruipen. Zo waren we ooit drie egels
kwijt. Die vonden we terug onder de COln~
postton. Laatst werden we gebeld over een
egel die 110tabene achter een ijskast klenl
zat. Die was daar ook lekker onder weggekropen. Uiteindelijk hebben we de n10tor
n10eten denlonteren om he11l vrij te krijgen.
Slakken bestdjdell?
Doen jullie ook nog andere dingen dan egels
opvangen en verzorgen?
André: we werken ook op verschillende
n1anieren aan voorlichting over de opvang
van
Het asiel is openbaar. In de
zomer kOluen soms wel 40 mensen op een
dag kijken. Die staan op een camping in de
buurt en kennen ons bijvoorbeeld van het
Jeugdjournaal. Sinds we daar te zien zijn
geweest krijgen we meer bezoek. Vooral bij
het voeren 's avonds is er vaak veel bekijks.
Verder geven we voordrachten op scholen. Het is wel gek dat schoolkinderen vaak
meer weten van de uitgestorven dinosauriërs dan van een van onze oudste zoogdieren, de egel. Verder ben ik de woordvoerder van de Stichting Egelopvang Nederland.

Mr. Pieter van Vollenhoven met een egeltje uit het
aSÎel În Epe. Foto Martin Hollering

Die geeft ook advies over egelwallen, hoe je
houtstapels n10et maken waar egels
beschutting zoeken en dergelijke. En dan is
er ook nog de egeltelefoon. Zo staat ons
nunlmer sinds enige jaren bekend. Bijna
dagelijks bellen l11ensen on1 informatie over
egels en hun verzorging. Ons nUlun1er is
bekend bij dierenartsen, asielen en dierenwinkels. Zo geven we veel advies aan particulieren.
Eens belde er een boer die steeds gefluit
hoorde in zijn tuin. Het was geen nachtegaal, l11aar wat kon het dan wel zijn. Het
bleken jonge egels te zijn die hun moeder
kwijt waren. Egels maken S01118 rare geluit->-
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den. Mensen worden wel eens wakker van
het knorren en blazen van egels die urenlang om elkaar heen kunnen draaien voordat ze paren.
Vorig jaar werden we een paar keer benaderd door mensen die een egeltje wilden
voor in de tuin. In het blad Groei & Bloei
had gestaan dat
zoveel slakken aten,
en dat je bij ons een egeltje zou kunnen
krijgen! Met
zou je die slakken
milieuvriendelijk kunnen bestrijden. Maar
zo werkt dat natuurlijk niet. De egels die
hier konlen zetten we weer uit in de vrije
natuur.
Wij werken verder ook mee aan de telefoondienst van Das & Boom, met name 's
avonds en in het weekend. Vooral de voorjaarsmaanden zijn cruciaal in verband met
opvang van jonge dassen van doodgereden
vrouwtjes.

In de buurt van Epe loopt op dit moment een
onderzoek van de VZZ om na te gaan in hoeverre het verkeer lverkelijk een bedreiging
vormt voor de egelstand. Denkt je ze(j' dat de
ste~fte SOI11S te hoog is?
André: Ik weet het niet, nlaar ik heb wel
een hekel aan al die dode beesten langs de
weg. Ik werk aan hei onderzoek mee door
regehnatig een trajekt af te rijden onl eventuele slachtoffers te tellen.
Gen-ie toont ons een niellH;jaarskaart van de
voorzift'er van het Fonds SlachtoflerhlllpJ 1111:
Pieter van Vollenhoven. Dit fonds he4t als
doel geld bijeen te brengen voor 11lIIpverlel1ÎI1g
aan slachtoflers van misdrijven en verkeersongeval/en. MI: Pieter ze{j';s de grootste sponsor van het fonds via de concerten die hij
ge~j't samen met zUn 'Gevleugelde Vrienden
Pim Jacobs en Lal/is van DUk. Als symbool
voert het fonds een egel, één van de talr{jkste
verkeersslachtoflèrs onder de zoogdieren_ Op
de nicllH:;aarskaart staat dan ook een prachtigefolo van de voorzitteJ~ met een ege/(je
afkomstig uit het asiel van André en GeiTie in
zUn handen.
J

Hoe beoordeel je zeIl het nut van egelopvang?
André: Ik ben overtuigd van het nut. Het
zou goed zijn 0111 dat ook werkelijk hard te
kunnen n1aken door bijvoorbeeld egels die
weer worden uitgezet te voorzien van zen~
dertjes, zodat je ze volgen kunt.

Blinde Klaas
Waar laten jullie de egels weer los?
André: Als de egels weer op krachten geko111en
zetten we ze uit, het liefst op de
plek waar we ze gevonden hebben, tenzij
dat niet meer kan of te gevaarlijk is. In dat
verband hebben we ooit zes paar egels, die

niet terug konden naar hun oude
leefgebied, uitgezet in Almere. In die
gemeente op hei 'nieuwe land' waren nog
geen egels. Het Ministerie was er niet voor
on1 daar egels uit te zetten, maar met de
twee biologen van de gemeente AlIllere
hebben we het er toch op gewaagd. Het jaar
daarop werden er al jonge egels gezien. We
weten niet zeker of die van 'onze' egels
waren of van egels die er misschien op en
andere manier gekomen waren. In ieder
geval zit ten daar nu ook egels.
In een enkel geval worden egels niet
l11eer in de vrije natuur losgelaten, zoals de
blinde egel Klaas. Behalve dat hij blind
heeft hij ook nog de eigenaardige gewoonte

Gerrie bij de voormalige kweekbakken in de egeltuin,
nu omgebouwd tot winterverblijven. Foto Ange

Wieberdink

dat hij dagelijks n10et worden toegesproken
en aangehaald. Toen dat een keer niet
gebeurde, ging hij in hongerstaking. Klaas
woont nu in een oilllnuurde tuin in Gouda.
Hij zou het anders niet overleven.
Gerrie: Op zich kost het ons geen moeite
om de egels weer uit te zetten. Ze horen
tenslotte in de vrije natuur. Alleen als het
gaat on1 een nest jongen die we helenlaai
hebben groot gebracht, dan is het wel eens
n10eilijk 0111 ze te laten gaan. Maar ook
dan, ze horen in de natuur thuis.
~
Voor Kasimier is het 1100it meer tot uitzetten
gekomen. Hij viel van ons bal/con op tweehoog en overleefde dat niet.

Ange Wieberdink, Tweede Helmersstraat 40 BY, 1054 CK Amsterdal11
(Voor de Vlamingen onder ons:
Mr.Pieter van Vollenhoven is de echtgenoot van Prinses Margriet, een jongere zuster van Koningin Beatrix)
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FORU
Wolvenopvang!?
'Willen we de wolf beschermen, dan moeten
vooreerst alle sprookjesboeken herschreven
worden'. Doch geen sprookjesschrüver voelt zich
geroepen grote kuis te houden in dezefantasieliteratuur. Gelukkig wordt nog op andere ,/i'onten voor de laatste Europese wolven gevochten
en dit zowel letter/ük als figuu r/Ük. Allerhande
initiatieven moeten de door Roodkapje zo
gevreesde rovers beschermen. Jammer genoeg
gaan veel van deze vermoedelük goed bedoelde
initiatieven aan de essentie van wolvenbeschel'ming voorbü, doordat ze vooral of uitsluitend
aandacht schenken aan acties die weinig·zoden
aan de dÜk brengen. Doorgaans zün ze eerder
ingegeven door de bekommernis om het dierenwelzün dan wel omwille van het natuurbehoud
of de soortenbescherming.

Tot de nutteloze inspanningen behoort
alvast de opvang van in gevangenschap
opgegroeide wolven, zeker wanneer
het in een wolvenloos land wordt
georganiseerd. Om aan de 'behoefte'
tegemoet te komen ontstond recent ook in
het Nederlandse plaatsje Terheijden (NoordBrabant) een opvangcentruill voor wolven
onder de originele benaming 'Wolvenopvang
Nederland'. Stichter en beheerder Theo van
Hitst laat duidelijk verstaan dat wolven niet
in onze gezinnen thuishoren en haalt om zijn
mening kracht bij te zetten tal van argumenten aan. En gelijk heeft ie.
Doch niettegenstaande die wetenschap liet
hij zichzelf enkele jaren geleden tot de aanschaf van twee welpen verleiden, gekocht van
een Belgische handelaar en vermoedelijk
gefokt in gevangenschap. De twee waren
meteen ook de eerste klanten van het wolvenopvangcentrum. Gezien de problemen
die ze veroorzaakten waren ze immers aan
een grote uitloopkooi toe. Waarom dus niet
een opvangcentrum oprichten en hiermee
meteen de eigen hobby financieren, met geld
dat bij Jan en Piet wordt ingezameld. Het is
de bedoeling dat de wolven die van Hilst
opvangt, na een maand of vijf gevangenschap
in hun natuurlijke omgeving worden teruggeplaatst. Hij denkt daarbij aan gebieden in
Polen en Oost-Duitsland. Of wie weet, misschien wel de Veluwe. Ondertussen bollen de
eigen wolven hun derde levensjaar uit. Is het
niet allang tijd dat ze wolvenland terugzien?
Of is het misschien onmogelijk om in gevan-

,ê:cg;,'}:',:~:;:·L:·>:";'··

genschap gefokte en opgegroeide wolven de
vrijheid terug te geven? En hoe zit het met de
genetische 'zuiverheid', kOlnen ze oorspronkelijk wel uit de gebieden waar ze Illoeten
worden uitgezet of zouden ze de populatie
ter plekke 'vervuilen' met genen van ver weg
gelegen populaties? En hoe zit het met de
'wolfshonden\ kruisingen tussen wolven en
honden die tegenwoordig helemaal in zijn?
Problemen te over dus.
Hoe moeilijk het allemaal is, bleek al eerder uit de Portugese pogingen om een wolvenopvang te organiseren. De opvang stelt
weinig problemen, maar het uitzetten is een
ander paar mouwen. De wolvenopvang zuigt
bovendien alle energie van de medewerkers
op en weerhoudt hen ervan daadwerkelijk
acties te voeren ten voordele van de wilde
wolven. Ik vrees dat er ook vanuit Nederland
niets van al dat uitzetten komt en dat we er
gewoon een dierentuintje bij hebben.
Dirk eriel, Zottegemstraat 2, 9688
Schorisse (B)
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Hazelmuis bij haar nest. Foto DennÎs Wansink
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Zoogdieren in de
Vogelopvang
In het noordhollandse Bergen
werden in 1995 ruim 2100
vogels
binnengebracht
bij
Vogelopvang Damland. Maar
niet alleen vogels werden hier
liefderijk opgevangen, ook
zoogdieren raakten herhaaldelijk in omstandigheden waarin
ze zorg nodig hebben. In 1995
kwamen in totaal 132 zoogdieren in het asiel, en wel 108
2 fretten, 3 konijnen, 3
spitsmuizen, 1 jonge wezel en
15 vleermuizen. Bij de egels zat
een albino, die in komkomInertijd de landelijke pers haalde. De fretten gingen terug
naar hun eigenaar. De spitsInuizen, een myxomatosekonijn en de wezel gingen
dood.
Voor wat betreft de vleermuizen doen we steevast een
beroep op Joost Verbeek. Hij
komt ze altijd ophalen en
determineert ze. Zelf doen we
ook wel een gok naar de soort,
nlaar onze kennis schiet (nog)
te kort. Zo wisten we bijvoorbeeld ook niet welke soort(en)
spitsmuizen we aangebracht
kregen. Daar moeten we in de
toekomst wat aan doen!
[Bijvoorbeeld: 'Zoogdieren van
West-Europa' aanschaffen bij
de VZZ? red.] De vleermuizen
zijn meestal erg uitgedroogd,

ze hebben gaten en scheuren in
de vleugelhuid en zitten onder
de parasieten. Via een pipet
krijgen ze een mengseltje van
water en kaitevoer uit blik toegediend. Soms eten ze zelf kattevoer of meelwornlen.
Joost nleldde dat het ging
om vijf verschillende soorten
vleermuizen: 5 ruige dwergvleennuizen, 6 gewone dwergvleermuizen, 1 meervleernluis,
1 laatvlieger en 1 rosse vleermuis. Eén exemplaar kon niet
gedeternlineerd worden, omdat hij de Vogelopvang alweer
uitvloog voordat hij goed beke-

Foto Lodewijk Boellaard

ken kon worden. Daar was kennelijk weinig mee aan de hand.
Dat kan niet gezegd worden
van zeven
de helft van de)
andere vleermuizen, die uiteindelijk overleden aan parasieten,
ondervoeding en ontstekingen.
Alle vijf de ruige dwergvieren,
een gewone dwergvleer en de
laatvlieger
konden
weer
gezond worden losgelaten, wat
altijd weer een feest is.
Petra Vlaming,
Vage/opvang
Damland, Nesdijk 20h, 1861 MK
Bergen, 072-5898119 (NL).

Vossenonderzoek in Vlaanderen
De verspreiding van de vos
Vu/pes vulpes in Vlaanderen is
gedurende het laatste decennium sterk toegenonlen, zowel in
areaal als in densiteit. Tot op
heden zijn er echter geen accu~
rate gegevens voorhanden
omtrent de omvang van de vossenpopulatie in Vlaanderen en
de evolutie ervan, en Olntrent
de bestrijdingsintensiteit en
resultaten daarvan. Om op
deze vragen een antwoord te
krijgen startte op 1 november
1995 aan de Universiteit
Antwerpen, in samenwerking

met Koen Van Den Berge van
het Instituut voor Bosbouw en
Wildbeheer te Geraardsbergen,
een project aangaande de positie van de vos in het Vlaamse
Gewest. Het onderzoek wordt
het
gefinancierd
door
Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap en beslaat een
periode van vier jaar. De resultaten van het onderzoek zullen
ondermeer gebruikt worden
om advies te verlenen in verband lnet de vastlegging van de
nieuwe openings- en sluitingsdata van de jacht, die van

kracht worden vanaf 1 juli 1998.
In het project zijn 3 luiken te
onderscheiden. Een eerste luik
van het onderzoek heeft als
doel inzicht te krijgen in de
huidige verspreiding van de vos
in Vlaanderen, de variatie in
densiteit daarbinnen, en in de
actuele tendenzen daarbij, en
een vergelijking met de situatie
vroeger.
Hiertoe
worden
enquêtes verdeeld naar boswachters, natuurwachters en
gemeenten en wordt de lnedewerking gevraagd van natuurverenigingen en jagerij.
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In het tweede onderzoeksluik zullen de oorzaken en
gevolgen van de areaalsuitbreiding van de vos geanalyseerd
worden door inzicht te verwerven in de populatiedynamiek
van de vos. Onderzocht zullen
worden: voedsel, terreingebruik, dispersie, voortplanting,
sociale organisatie en sterfte.
Daarnaast zal de frequentie en
ernst van eventuele economische schade, aangericht door
vossen bij particulieren, nagegaan worden. Aan de hand van
de resultaten zullen voorstellen
geformuleerd worden om dergelijke schade te minimaliseren
en/of te voorkOlnen. Een laatste onderzoeksluik behelst
parasitologisch en genetisch
onderzoek op een representatieve steekproef vossen verspreid over Vlaanderen.
In 1996 zal het veldwerk zich
toespitsen op Limburg en
Oost-Vlaanderen. Nadat de
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Het is de bedoeling În Vlaanderen
jonge vossen te vangen en van
oormerken te voorzien. Foto Theo
Verstrael

bestaande burchten in kaart
zijn gebracht, zullen zoveel
mogelijk jonge vossen gemerkt
worden. Per provincie zullen

tevens een aantal vossen nlet
zenders uîtgerust worden Oln
hun verplaatsingen na te gaan.
In dit kader doe ik een oproep
naar al diegenen die één of
meer vossenburchten weten
liggen, onl deze lokaties door
te geven. Nader de burchten
niet dichter dan 30 meter, want
bij verstoring worden de jongen zeer snel naar een andere
burcht verhuisd. Hoewel dit
jaar bij het veldonderzoek de
nadruk ligt op Limburg en
Oost-Vlaanderen, is informatie
over vossenburchten uit de rest
van Vlaanderen eveneens welkom.
Alle informatie onltrent vossenburchten kan je sturen naar:
RUCA t.a. v. Muriel Vervaeke,
Dept. Biologie - Evolutionaire
Biologie, Groenenborgerlaan 171,
2020 Antwerpen, fax: 03/218 04
74. (B).

Dassenburchten Voerstreek veilig gesteld
Op 18 december 1995 realiseerde Natuurreservaten vzw haar
grootste aankoop ooit. Sinds
die dag 111 ag de grootste
Vlaanlse natuurbehoudsvereniging,
samen
met
haar
Nederlandse zusterorganisatie
Natuurmonumenten, zich de
trotse en zorgzame eigenaar
noelnen van niet minder dan
160 hectare in de Voerstreek:
grote delen van het domein
Altembroek, de aangrenzende
Schoppemerheide en de vallei
van de Noorbeek.
De Voerstreek mag haar
bekendheid in Vlaanderen grotendeels te danken hebben aan
de taalkwestie en het daaraan
gekoppelde politieke spel) In aar
gelukkig beginnen steeds meer
Vlanlingen en Nederlanders
deze rustige, haast pastorale
streek ook O1TI andere redenen
te ontdekken. De Voerstreek
bezit flink wat cultuurhistorische eigenaardigheden, een bijzonder boeiende geologie en
een natuur- en landschapsrijkdonl die in Vlaanderen zijn

Domein Altembroek.
Pa/mans

Foto

Rik

evenknie niet kent. Hier wordt
het landschap nog aaneengeregen door hagen, houtkanten,
holle
wegen,
graften en
bomenrijen, welke in andere
streken in Vlaanderen ontbreken.

Het Voerense landschap is
zeer gevarieerd, wat zijn weerklank vindt in het dierenleven.
Zo vinden we hier de das; bijvoorbeeld in het dal van de
Berwijn (Moelingen), op de
Martelberg
(Sint-MartensVoeren), in het Vrouwenbos
(Sint-Pieters-Voeren) en op
enkele plaatsen in 's-Gra-
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venvoeren. Naast de das treffen 's-Graveland, met dezelfde ver- die verantwoordelijk is voor de
we nog enkele andere zoogdie- melding.
landinrichting en de ruilverkaren aan, zoals bunzing, hermeJohan Vandewalle, Natuur- veling, hanteert dergelijke sublijn, wezel, steenmarter, vos en reservaten v.z. w.
sidies om binnen ruilverkavewild zwijn.
lingen de aanleg en het
Rectificatie
onderhoud van kleine natuurDuiten voor dassen
In het thema-nummer Rode elementen te bevorderen.
De aankoop van dit natuurre- Lijsten, Zoogdier 6(3), 1995,
Johan Van de wa lIe, Natuurservaat heeft natuurlijk veel werd op blz 23 gesteld dat in reservaten v.Z. w.
geld gekost. Wil Natuurreser- Vlaanderen sinds 111ei 1995 de
vaten Altembroek financieren aanleg en het onderhoud van
uit de gewone middelen dan lineaire landschapselementen
blijven er voor andere aan- gesubsidieerd werden. Dit was In de komende aflevering van
koopprojecten in Vlaanderen iets te voorbarig. Het subsidie- Lutra (alweer de 39ste jaarnog nauwelijks lniddelen over. reglement had normaal gespro- gang) staat een artikel over
Dat kan uiteraard niet de ken op de laatste vergadering radio-telemetrisch
gevolgde
de
ontslagnemende otters in Oostenrijk en een lijst
bedoeling zijn, en daarom van
heeft Natuurreservaten voor de Vlaamse Regering goedgekeurd van strandingen en waarneminfinanciering van een project als moeten worden. Dit is helaas gen van walvisachtigenlangs de
Altembroek dringend extra niet gebeurd. Ook de nieuwe Belgische kust. Het grootste
geld nodig. U kan uw gift stor- Vlaamse Regering, die sinds deel van het nummer wordt
ten op rekeningnummer 437- juni 1995 zetelt, heeft het ont- echter in beslag genomen door
nog
niet een met foto's verluchtigd ver1028100-35
met vermelding werp-reglement
'A.ltembroek'. Voor giften vanaf besproken. Diverse gemeenten haal over de lotgevallen van de
BF 1.000 (f 50) ontvangt u een en provincies hebben echter dassen, die in de afgelopen
fiscaal
attest.
Nederlandse wel een subsidie reglement jaren werden uitgezet in
symphatisanten kunnen hun voor de onderhoud van kleine Overijssel en Friesland. Zeer
gift storten op gironummer landschapselenlenten. Ook de de moeite waard, deze afleve345320 ten name van Ver- Vlaamse Landsmaatschappij, ring!
eniging Natuurnl0numenten, de pararegionale maatschappij

Lutra

De 'engelenvaart' van een vrouwtjes-das
Afgelopen jaren hebben er herintroducties van dassen plaatsOmmen
gevonden
bij
(Overijssel) en Oldeberkoop
(ZO-Friesland). De introducties verliepen niet vlekkeloos:
een deel van de dieren verongelukte na korte of langere tijd.
Dat het verkeer een aantal
slachtoffers zou maken kon
worden verwacht: globaal laat
jaarlijks zo'n 15% van de dassen
het leven door het verkeer
(Broekhuizen & Derckx, 1996).
Onverwacht was echter dat van
de 21 verongelukte uitgezette
dassen er 29% (6) verdronk
(Mulder 1995), terwijl dat percentage bij de 'normale' dassen
op ca. 3% lag (Müskens &
Broekhuizen, 1993). Dit grote
verschil lnoet waarschijnlijk
vooral worden toegeschreven
aan het feit dat de uitgezette
dassen allen waren voorzien
van een zendertje, waardoor ze
ook na verdrinking konden
worden opgespoord. Gewoon-

lijk zal de vindkans van verdronken dassen een heel stuk
lager liggen.
Dassen verdrinken niet omdat ze niet goed zouden kunnen zwemmen. Integendeel.
Het probleenl zit hem in de
vertikale oeverbeschoeiingen,
waarvan menige waterloop in
onze lage landen is voorzien.
Deze beschoeiingen, van hout,
beton of staal, vaak boven het

water nog voorzien van een stevigheidsbalk, nlaken kanalen
en vaarten tot voor dassen volstrekt onneembare hindernissen. Bij wegen zien de dassen
nog wel eens kans tussen het
verkeer door veilig de overkant
te bereiken; dat laatste is bij zo
beschoeide kanalen niet eens
mogelijk.
Wat de zaak zo lllogelijk nog
ernstiger lllaakt, is het feit dat
het voornalnelijk volgroeide
vrouwelijke dassen zijn die neiging hebben het bewoonde
dassenareaal te verlaten en
daarbij verdrinken (M üskens &
Broekhuizen, op. eiL).
Op 21 april j.l. werd een verdronken das waargenomen in
de Engelenvaart ten zuiden van
Heerenveen. Nader onderzoek
leerde dat het ook nu weer een
wijfje was. Geschat naar de slijtage van het gebit zou ze zo'n
jaar of drie oud kunnen zijn
geweest. Aangezien de plaats
van onheil slechts 15 kIn ten
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westen van de uitzetlokaties bij
Oldeberkoop ligt, was het
mogelijk dat het één van de uitgezette vrouwtjes betrof. Dat
bleek niet het geval te zijn:
zowel het tatoeage-nlerk als de
bij die dieren ingebrachte
transponder misten. Mogelijk
betrof het dus een dier uit de
bossen bij Oranjewoud ten
zuidoosten van Heerenveen, of
uit de Vegelinbossen ten noorden van St. Nicolaasga, die ca.
10 km meer naar het westen
liggen. In deze boscOlnplexen
leven maar enkele dassen,
nlaar beide gebieden worden
beschouwd als belangrijke
'stepping stones' tussen de dassenpopulaties van Gaasterland
en die in de staatsboswachterijen in Midden-Drenthe. De uit~
zettingen bij Oldeberkoop
waren juist bedoeld om de volgende schakel in de verbindingsketen te vornlen. Een
alnbitieus plan, gezien ook het
feit dat tussen St. Nicolaasga
en de boswachterijen bij
Grollo-Schoonlo in Drenthe
drie autosnelwegen lopen: de
ASO tussen Lemmer en Joure,
de A32 tussen Wolvega en
Heerenveen en de A28 tussen
Beilen en Assen. In de A32 zijn
of worden verschillende voorzieningen voor de passage van
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Van links naar rechts: de lage
beschoeiing van de Engelenvaart
bij Heerenveen is al genoeg om
een das te laten verdrinken; diervriendelijke steenstort-oever van
de Borne bij Veenhoop; nÎeuwe/
onbegrijpelijke beschoeîing van
de Hooivaart bij het natuurontwikkelingsgebied
De
Deelen.
Foto's Sim Broekhuizen

o,a. dassen getroffen. Een
noodzakelijke volgende stap is
het weghalen van de vertikale
beschoeiingen uit de diverse
vaarten in het gebied, wil de
beoogde verbinding ooit werkelijkheid worden. Dat geldt
ook voor de Engelenvaart, wil
die niet voor elke passerende
das een 'engelenvaart' betekenen.
Dat er ook in Friesland wel
wat aan het probleem van de
vertikale beschoeiing gedaan
wordt, is bijvoorbeeld te zien
langs het riviertje de Boorne,
ten oosten van Akkrun1. Ten
oosten van Oldeboorn en ten
noorden van het bekende
natuurreservaat De Deelen, is
over een behoorlijke lengte de
oever thans voorzien van een
beschoeiing van stortsteen. Die
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is vanuit het water makkelijk te
bekli111men, en zeker niet
alleen door dassen. Merk~
waardig is dan echter, dat nlen
aan de zuidkant van De Deelen
de daar lopende Hooivaart van
een nieuwe vertikale hardhouten beschoeiing heeft voorzien,
waar geen enkel beest tegenop
kan klimmen. En dat terwijl De
Deelen juist gerenoveerd wordt
als potentieel otter-biotoop en
er aan de andere kant van die
Hooivaart natuurbouw wordt
gepleegd. Vriendelijk gezegd, is
daar bij de vernieuwÎng van de
beschoeiing een kans gemist.
Zoogdierbescherming
vraagt
soms engelengeduld!
Sim Broekhuizen, Instituut voor
Bos- en Natuuronderzoek, Postbus 23, 6700 AA Wageningen,
telefoon 026-3546800 (NL).
Literatuur
Broekhuizen, S. & H, Derekx, 1996.
Unterdurchlässe für Dachse und
ihre Effektivität. Zeitsehrift für
(in
Jagdwissenschaft
42(2):
druk).
Mulder, J.L.) 1995. Herintroductie
van dassen in Overijssel en
Friesland: 1-44. Rapport 186
JBN, Wageningen.
GJ.D.M.
&
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Müskens,
Broekhuizen, 1993. Migratie bij
Nederlandse
dassen
Meles
meles (L., 1758): 1-33. Rapport
003 IBN, Wageningen.
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Overwinterende vale
vleermuis in
Overijssel
Tijdens de jaarlijkse kontrole
van overwinterende vleernluÎzen in ondergrondse objekten
werd in een ijskelder in de
omgeving van Ommen een
grote vleennuis opgemerkt.
Omdat het niet mogelijk was
de ijskelder te betreden en
dichter bij de vleernluis te
komen, en het exemplaar aan
het plafond tussen andere
vleermuizen hing, was de
soortdeterminatie aanvankelijk
niet helenlaai zeker. Bij een
volgende kontrole, op 6 februari 1996, bleek dat het hier Oln
een vale vleermuis ging. Het
betreft de noordelijkste melding van deze soort in
Nederland, althans in deze
eeuw. In Overijssel werd eenlnaal eerder een vale vleermuis
opgemerkt. Dit betrof een 111elding van een geringd exenlplaar dat werd gevonden in een
silo van een graanpakhuis op 5
oktober 1964 te Markelo (Ined.
B. Hoekstra).
Overwinterende vale vleermuizen zijn in Nederland voornamelijk bekend van de kalksteengroeven in Zuid-Lilnburg.
Buiten dit gebied overwintert
de soort alleen regehnatig in
kelders van 't Loo bij Apeldoorn. De laatste winters werd
hier slechts één exelnplaar
geteld (med. G. Glas). De ijskelder bij Onl1nen ligt ruinl 45
km ten noordoosten van
Apeldoorn.
Roei Hoeve, Kees Mostert &
Kees Zoon

Boommarters in het
Nationaal Park ZuidKennemerland
Het Nationaal Park ZuidKennemerland is officieel nog
maar nauwelijks realiteit (op 21
november 1995 ingesteld), of
de eerste indicatorsoort voor
optimaal ontwikkeld Loofbos
dient zich aan: de boomnlarter.
Nu weten we al langere tijd dat

Vale vleermuis, overwinterend bij
Ommen. Foto Kees Mostert

in Zuid-Kennemerland een
populatie bOOlnmarters voorkomt. We weten alleen niet hoe
groot die populatie is en waar
de kern zich bevindt. Zelfs
weten we niet zeker of de
boomnlarter zich in het gebied
voortplant. Behalve vijf vondsten van doodgereden mannelijke dieren en enkele (oncontroleerbare) waarnemingen van
levende dieren, zijn er nog
geen nestbonlen, latrines of
uitwerpselen aangetroffen. Wel
zijn op verschillende locaties
krabsporen gevonden. Voor
een overzicht van de waarnemingen tot 1993 kunnen we
verwijzen naar TÏlnnlermans &
Melchers (1994).
Het aantal zichtwaarnemingen
van marters lijkt toe te nemen in
Kennemerland.
Foto
Gerard
Müskens

Er zijn na 1993 nog enkele
waarnemingen toe te voegen,
alle zichtwaarnemingen. De
heer Jaap Boender, eerder al
vinder van enkele bOOlnmarters als verkeersslachtoffers in
het gebied, zag op 12 juli 1994
op circa 5 meter afstand een
levende marter, nabij de kanobaan in het recreatiegebied
Spaarnwoude (nlond. med.
Martin Melchers). Nog spannender zijn drie recente zichtwaarnenlingen uit lnaart 1996,
alle onafllankelijk van elkaar en
geconcentreerd in een vrij klein
gebied. Zo zag E. Koehorst in
het Midden-Heerenduin bij
Driehuis hoe een marter uit
een boom kwam zetten en het
pad kruiste, waar ze vervolgens
oog in oog kwamen te staan. In
Duin en Kruidberg, ongeveer
1,5 kin ten zuiden daarvan, zag
Ingeborg van Splunder op 31
maart een grote bruine marter
langzaaln over een tak van een
beuk lopen. Eerder deze
maand was lnevrouw Hartog,
die minder dan 1 knl zuidelîjkef langs de bosrand woont,
ook al getuige van een grote
marter, die zjj op vrij grote
afstand over een duin rug zag
lopen. Bovendien hoorde zij
's nachts meermalen een soort
'kekkeren' , dat zij als anders
bestenlde dan dat van een vos.
N a deze recente zichtwaarnelningen hebben we op verzoek
van Mariëtte Jansen (Natuurmonumenten) een middag
georganiseerd waarbij toezichthouders, excursieleiders en
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belangstellenden
van
het
Nationaal Park (zowel van
Natuu11110nU111enten als van de
Kennemerduinen) informatie
kregen over de leefwijze van de
boon1marter en over de wijze
waarop sporen van de boommarter te herkennen zijn. We
gaan ook actief op zoek naar
martersporen. We hopen maar
dat er dan binnenkort eens aanwijzingen voor voortplanting
worden gevonden!
Kees Kapteyn (Noordhollandse
Zoogdierstudiegroep), Rombout
van Eeke/en en Fred Kruidbos
(Werkgroep Boommarter Nederland-VZZ)
Literatuur
Timmermans, G. & M. Melchers,
1994. Het mysterie van de boommarter
ten
westen
van
Amsterdam. Een onopgemerkte
populatie in de binnenduinrand!
- Marterpassen 11- Jaarbrief
Werkgroep Boommarter Neder~
land over 1993: 23-26.

Renovatie ruïne ont-

hult dwergvieren
In de winter van 1993/94 zochten vier man (Joost Verbeek,
Kees Mostert, Jan Wondergem
en ondergetekende) naar overwinterende vleermuizen in de

WAARNEMINGEN

Ruïne van Brederode. Foto Piet
Zomerdijk

Ruïne van Brederode te
Santpoort-Zuid, in de on1geving van Haarlem. In de vele
spleten en achter balken in verschillende vertrekken werden
toen ongeveer 50 dwergvleermuizen aangetroffen.
Er zijn in Nederland maar
weinig objektel1 waar 's winters
dwergvleermuizen geteld worden. De soort overwintert
namelijk niet op vochtige
ondergrondse plaatsen zoals
bunkers en kelders, maar vooral op drogere plekken in
spouwmuren en dergelijke.
Door de ontoegankelijkheid
voor onderzoekers zijn de dieren daar niet te tellen. Ook in
de Ruïne van Brederode verschuilen de dieren zich op plekken die nauwelijks te bekijken
zijn. Tijdens de jaarlijkse telling
in 1994/95 werd in dezelfde
ruimten een even groot aantal
dwergvleermuizen ontdekt. Nu
bekeken we echter ook nog een
andere rUÎn1te op een etage
hoger. Op die hogere etage
zaten naar schatting nog eens
50 dwergvleermuizen diep weggekropen achter een hoge balk.
Bij de derde telling (1995/96)
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bleek dat de ruïne in de steigers
stond 0111 gerenoveerd te worden. Het aantal dwergvleermuizen in de vertrekken op de
begane grond en kelderverdieping lag beduidend lager, en
viel dus wat tegen. Maar in het
vertrek op de hogere etage zat
achter een lange, dikke balk
een enorn1e groep dwergvleerllluizen. De dieren zaten daar
zo dicht opeengepakt, dat we
de telling enkele malen (met
verrekijker) moesten herhalen.
Naar schatting zaten er luinin1aal 350 dwergvleermuizen!
De renovatie van de ruïne
had wellicht een verstorende
invloed op de overwinterende
dwergvleern1uizen. De vertrekken waar nornlaliter veel dieren zaten bleken vrijwel verlaten. Maar misschien is het wel
aan de renovatie te danken, dat
we nu weten dat het aantal
overwinteraars vele malen groter is dan de honderd dieren
die we voorheen telden, en dat
de Ruïne van Brederode het
hoogst bekende aantal overwinterende dwergvleermuizen
herbergt.
Kees Kapteyn, Provincie NoordI-Jolland, Dienst Ruimte en
Groen, Postbus 6090, 2001 HB
Haarlem.
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Een nieuw vabestuur en een
•
meuw
lidmaatschap
Op 13 april heeft de Algemene
Ledenvergadering van de VZZ
plaats gehad. Twee belangrijke
veranderingen stonden op het
progran1ma. On1 te beginnen
droeg Sim Broekhuizen, na
vier jaar voorzitter te zijn
geweest, de hamer over aan
Kees de Lange. Zonder overdrijving kan gezegd worden dat
de huidige betrokkenheid van
de VZZ bij veel activiteiten
mogelijk was dankzij de onvermoeibare inzet van Sim.
het
Gelukkig verlaat hij
bestuur niet helemaal, zodat
het nieuwe bestuur niet
meteen alles zelf hoeft op te
knappen.
De
secretaris,
Manfred
Weisz, heeft het bestuur wel
definitief verlaten en zijn functie overgedragen aan Ton
Goedhart. Manfred heeft tijdens zijn secretarisschap een

belangrijke bijdrage geleverd
aan de professionalisering van
de VZZ. Hoewel uit het
bestuur gestapt, blijft ook hij
nog actief: hij heeft alweer
ideeën voor een nieuwe werkgroep.
De tweede belangrijke veran~
derîng is de wijziging van de
lidmaatschapsstructuur.
De
ALV heeft 111et 111eerderheid
van stemn1en gekozen voor
variant 1, zoals die in de jaarstukken stond. Dit betekent dat
er (per 1 januari 1997) niet
zoveel verandert. Een abonnement op Zoogdier kost na 31
december 1996 nog evenveel
als nu, namelijk f 25,- (BF 450),
evenals een los abonnement op
Lutra, namelijk f 60,- (BF
1080). Ook het studentlidmaatschap blijft gehandhaafd, zij het

advertentie

Bioauip
Het adres voor vleermrusdetectors
- ook te gebruiken voor krekels

en sprinkhanen

~

Longworthen trip-tr~p

v~J1en

lIalpgeen veldl~mp'~n etc.

dat nu sprake is van een korting
van f 10,- (BF 180) gedurende 2
jaar (was: f 15,- ofBF 270). Er is
wel een goedkoper basislidmaatschap ingesteld, waarbij
men één tijdschrift, en wel
Zoogdier, ontvangt en gratis of
tegen een gereduceerd tarief
kan deelnemen aan werkgroepen en then1adagen. Dit basislidmaatschap kost f 40,- (BF
720). Voor leden die beide tijdschriften willen blijven ontvangen verandert er niets; de kosten hiervoor blijven f 55,- (BF
1000).
Het VZZ-erelid Bauke Hoekstra
(rechts) houdt zich blijkbaar ook
bezig met uitgestorven zoogdieren: graafwerk naar de mammoet
van Borne, Twente. Foto Diane
DiemeI,
Natuurmuseum
Enschede
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Sporen zoeken op VoorDe; impressies van een

veldwerkgroepkamp

De routebeschrijving naar het
VZZ-sporenkanlp op Voorne,
afgelopen
april gehouden,
voorkwanl dat we direkt al het
spoor bijster raakten. Ons
onderkonlen bleek een heuse
bunker in de duinen te zijn,
heel groot en koud van binnen,
nlaar wel met wc, douche, keuken en bedden. Een dialezing
door Annelnarie van Diepenbeek, een echte deskundige op
het gebied van sporen, zette
ons op het goede spoor. Haar
enthousiaslne was aanstekelijk.
Voor het slapen gaan nlaakten
we nog een wandeling met de
batdetector op zoek naar vleerllluizen. Onze moeite werd
beloond. Volgens de aanwezige
deskundigen
hoorden
we
dwergvleermuis,
watervleerIllUis, ruige dwergvleermuis en
laatvlieger. Ook zagen we twee
reeën. Onder uitbundig gezang
(van de nachtegaal) keerden we
terug richting kaInp.
Zaterdagochtend
lnoesten
we eerst flink dweilen. Er had
een pomp aangezet llloeten
worden, foutje, bedankt! Na
ontbijt en koffie gingen we nlet
Annemarie op zoek naar sporen, en die vonden we: keutels
en vraatsporen van konijnen;
loopsporen van kevers; schilsporen en vraat aan hazelnoten

Haren van een ree, op haar ligplaats. Foto Joost Verbeek

van de eekhoorn; loopsporen
van de pad en ingedroogde
paddensnoeren; veldmuisgangetjes; prenten, haren, keutels,
geurmerken, ligplaatsen en
wissels van reeën; prenten van
de bunzing; prenten van vogels
zoals eend, fazant, reiger en
een kraaiachtige; en een hazelnoot met tandafdrukjes van de
rosse woelmuis.
De grote vraag was of we
sporen van de vos zouden
tegenkonlen in dit gebied, de
duinen van Voorne. Dus werd
er ook naar uitwerpselen
gezocht. Maar we vonden geen
vossendrollen, wel die van verwilderde kat, bunzing en diverse vogels. De vos kOlnt hier
blijkbaar (nog) niet voor, al
hebben we l11aar een beperkt
gebied afgezocht.
Na een heerlijke n1aaltîjd op
het terras van een restaurant in
de buurt, werden er zaterdag
avond ijverig braakballen van
o.a. kerkuilen uitgeplozen. De
vroege vogels onder ons maakten zondagochtend voor het
ontbijt al een spoor-speurtocht.
Na het ontbijt ging de hele
groep aan dit detective-werk)
K

met het volgende resultaat:
haren, keutels en krabsporen
van konijnen; een plukplaats
van vennoedelijk een sperwer
die een merel had gegeten;
braakballen
van
ransuil,
meeuwen een kraaiachtige;
allerlei soorten poep, o.a. van
fazant, bergeend en verwilderde kat; holletjes en gangetjes
van waarschijnlijk de aardmuis;
restanten van een tureluur die
door een bunzing was gegrepen; restanten van een waterhoen en een nonnetje; en allerlei veertjes van vogels.
Maar naast deze 'dode~ sporen hebben we natuurlijk ook
levende dieren gezien. Voor de
vogelaars onder ons was er
genoeg te beleven, en wat te
denken van een rouwmantel
(vlinder), padden, groene kikker, kleine watersalamander,
ree en konijn. Dat natuurn1ensen toch wel een tic hebben
bleek tijdens de afsluitende
woorden van Kris loosten:
iemand had een wilgenhoutrups gevonden, die toch ook
nog bekeken en gefotografeerd
moest worden. Een waardige
afsluiting van een prima weekend, met dank aan de organisatoren en Annemarie.
Janüen Winter, Vondellaan 6,
3401 AN Ijsselstein
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De VlEN en de

va samen

In 1986 werd de Stichting
VleennuisOnderzoek
(SVO)
opgericht. Deze stichting stelde
zich tot doel: 'Het bevorderen
van het behoud en herstel van
de fauna in het algeineen en
van vleermuizen in Nederland
in het bijzonder, door het verwelven en verspreiden van
kennis'. De belangrijkste aanleiding voor de oprichting was
het ontbreken van verspreidingsgegevens over vleernluizen in Nederland. Om deze
kennislacune op te vullen werd
een netwerk Vall vrijwilligers
opgezet die systenlatisch waarnell1ingen van vleennuizen
verzamelden, zodat uiteindelijk
een verspreidingsatlas van de
Nederlandse
vleermuizen
gelnaakt zou kunnen worden.
Als alles meezit dan zal deze
atlas in het najaar van 1996 verschijnen.
Het netwerk van vrijwilligers
kende een min of meer verenigingsachtige structuur, gesynlboliseerd door het coördinatorenoverleg en een eigen naaln:

Vleernluiswerkgroep
Nederland
(VLEN/svo).
Ditzelfde netwerk van vrijwilligers vormde de basis voor het
project
Zoogdiernl0nitoring
van de VLEN/svo en de VZZ.
Voor de voltooiing van de
vleernluisatlas is het in stand
houden van een netwerk van
vrijwilligers niet nleer noodzakelijk.
Voor het
project
Zoogdiermonitoring wel. Een
sanlengaan van de VZZ en het
verenigingsdeel van de SVO
(de VLEN dus) lag daarom
voor de hand. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering
van de VZZ is dit sanlengaan
een feit geworden. Sinds 13
april is een nieuwe werkgroep

aan de VZZ toegevoegd:
Vleermuiswerkgroep
Nederland (VLEN-VZZ). In
het bestuur van deze werkgroep zitten Rudy van der Kuil,
FIool' van der Vliet en Eric
Jansen. Het postbusnmnlner in
Wageningen is vervallen, de
werkgroep kan vanaf nu bereikt
worden via Rudy van der Kuil,
Lutherse Burgwal 24, 2512 CB
Den Haag, 070-3652811 (NL).
Dit samengaan betekent ook
dat de VLEN-Nieuwsbrief nu
een uitgave van de VZZ is
geworden.
Voor
deze
Nieuwsbrief geldt hetzelfde als
voor alle periodieken van de
VZZ: iedereen kan hierop een
abonnement nenlen, ook zij
die geen lid zijn van de VZZ.
Een abonnement omvat vier
nummers per jaar en kost f
17,50 (BF 315). Opgave door
overmaking van f 17,50 naar
rekeningnummer 6236600 van de
Postbank, t.n.v.
VLEN te
Leeuwarden, onder vermelding
van
(abonnement
VLENNieuwsbrief'·
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Giften, erfstellingen en legaten
In het eerste helft van 1996 een gift over te maken op rekeheeft de VZZ van de volgende
mensen een gift gekregen:
- familie Polet, Ruurlo f 100,- P.C. v.d.Poel, Laren f 100,anoniem f 4.500,We zijn de schenkers zeer erkentelijk voor hun steun.
Wilt u het werk van de VZZ
ook steunen, dan kan dat door

ning 203737 van de Postbank
(Nederland) of op rekening
000-1486269-35 van de Postchecks (België). Het is ook
mogelijk om de VZZ te steunen door middel van nalatenschappen en legaten. Voor
nadere informatie hierover
kunt u terecht bij uw notaris.

Nu, vijf jaár later, i$ het
tijd ()J:ll een overzicht te
geven.
de bereikte resul..
taten.
V~l'g@;Atl:tet de.
bO.~~fl1m<1lft.~t:.,. wa~.eet 11ij,
. ~tpltb.ij~n zijn

. ··.leetgebieq~ wat~Q~~el1 en

doel1 .om de

de

te

Inventarisatieweekend
Veldwerkgroep
Van 20 tot en met 22 september worden naar sporen. Er wordt
organiseert de Veldwerkgroep gecampeerd op een natuurcamvan de VZZ een inventarisatie- :ping. De kosten bedragen circa
weekend op het landgoed1[~?'25,- (BF 500). Voor meer
Slangenburg (Gelderland). Het1h.formatie en opgave kan conlandgoed zal geïnventariseerd Ulct worden opgenomen met
worden op kleine zoogdieren Kris Joosten, telefoon 024met life traps en er zal gezocht 3603367 (NL).

~n .~~,1.r.t4 .

.».'~.f?··q~the1l1a:4a;~)Yil])ij-

~q~~rJ ~~. ljFh .tçt. 4.p'~t;P

ternPyr~Ill~19yf} gij. het

Smpre.ffif .
Op vrijda.-g 40'~t()hef l~p

org4l1i$eep:
Boommarter

de

W~r:~9fP~P
Neçl~rl~~4

gie vap. de. bPPt1lt;q.al1.er in
'Nyder1~~. .I?~te 1.çep;ll.~S is
n9g.i~ (l1f!f,l.Qeqlla:te (bçll~yrs) ..

(W:sN) van de VerelJlgil1g maatregelen
voor

te

~~1p?J!~'tP::

l:Jt.k~çht,

.

vgtl o.~ VZZ,
4-~,/'·?~§.lHP

.i t~l; éQ30~4$.4f1.p42,

ra?fcOaO-451.84p7 ~L.).

kunnen

. en l1e~en·
Zoogdie.rbescherming; (V/z,:Z)
Dit was VOOreel1~~ta.l

een

Zoogdiel'kunde

tb.emadag over 4eboPD1'- ledeJ.) "aIl . Qe. Verel'Ügin~ voor

marter in Nerlerland.
Z()ogclied~ut'l:(jeen .ZOQ!$dierIn 1994 beeft h;(?t Minist~rie beschepnittg (VZZ) ~lei~
van Lapdbou:w, Natuurbepeer ding op).i~ . 1991egnwyrken Visserij
Rode lijst van g;roeplJp te ricpten <iiezich
bedreigde el1kw~tsbar~zoog metde;z;e vrage;p, ging bezig
dieren in N~dedand· geptlhli- houden:
de
W~r~grQep
Nederland
ceer4,. 111 deze ljj~tisde Boom.tnarter
bOQmmarter opgenomen. Ql+7 (Wll~N~VZZ}.
der· de categorie kwet$ba:~r,
Met de ~teun van h~t 1118ti:omdat het verspreidinJ:~sge.. ~l,lU~ .VOPf ... Bos-en .Na~l,I'q!r..
biep vall deze soort sinds ~~6P ç~4erzoek .zosptel1 WB~-le~
met 2.5{)!o is açllterU.it~egfl.a:~1 4~l1Fp· all<lereYrJ.Jwilli~ers tl.e
De soort leek uit het oosten :tN(;d.e.;dagdse. posse.n .~f PIJ
en zlliclen van het lan.4bijn?- $,~o~e.Pi .YfW bQP,:rn1l14U'ters•
verdwenen.
~~~:gx~~tliQ~~'\VB~d~dyn
De ke~is omtrent tie .ver- ()l1d~r2;p~k lla,afp.ette.rre.~nge-

spreidh-m van de poommarter
he.efte{)hternQg veel1J.iat.el1;

l;JJTl.li~ V~J]l9çp~ro~rte.rs, o.a.
~p<?rètWti~QIÄ7t).v~n ·pOÇHl1-

OQk W~ er l1J:tuweHj!çs iets w.~~~~s<p:ly~p~14Çtlpv~radi
bekel1d QverqeOQrzajçenviiil otelem.etrie.
t:leachtcruitgang en d:e eçO!p-

T~tlt()9~t~1J!f19.e~ ......

2.J.uîit/l11. .~(l~pt.~~r
D~~~i~ll~t, 49~~~

Irl

gÈ9~ t~ntQol1$t~l#I).g. o:ncl~r-

!;'1cx9t1J.C"tÇl't leveI), vOJ:t getd:~.qQIl
9rl1]4jye, U~Pt.glsl.}~

P-r fimCi \lctrl d~ .d~ ~l'i

s~leflqen.vi1s w~)ke pr
çl~J:l 0qg~1}1kS ~e{J~I11tqmi?n.

qr:q,mt7yel"tte~l,.[q~el);R1ijven, ~I),

1iÎ9Pc1f99J:± ~e1{.~~I.l P!-wtyI'l..

Blqçt1:j); ~ritnIm vqprNqi;p.ur"" en

1v1ilit?}k~Pcqtî~ '~êGhqftt°rst'

O:perifmq:-w l$,~O~ 17 uur; zo 1:3-

XTp.llr • . •. .•. ••.•
l:pl~p\1Rn$"eri:i *~.ij;lce YffU

~~:ql~n,0:3$~aO$797 (l'JI.)
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t/rn 1 september Nep!
List en Bedrog
Dieren zijn betrouwbacu, Deze
expositie laat echter zien dat
scrujn bedliegt Niets menselijks
is dieren vreemd,
Plaats: Noordbrobants NatuurmuseUln, Spoorlaan 434. Tilburg
Open: di-vr 10-17 uur; za-zo 1317 uur
Inlichtingen: Ange10 de Smit
013-5353935 (NL)

t/m29 september Het
sprekende lichaam
Een tentoonstelling over non-verbale communicatie bij mens en
dier, Verschillende functies van
licho:amstaal worden belicht en
de verschillen en oV~9reenlt(orn

sten tussen mens en

worden

aangegeVen·

PIClo:ts : Fties Nc:r!:uuxIDw;eum,
SchO(=jnr).1okersperk 2, LeelJWroden
TQegong: vOly"q:ssenen f
®d.eren i3,Sa
Open: di~za 10-17 uur;
zo 13-17 uur
Inllchtingen: Chris Ta~~k€:rn(lJ
058-21290$5 (NL)

tiro .3~. . ()kto~r E~~ltie

Walvissen

Op 1.2 januWi 1995
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str~çlçlep3

Evementen - - - - -

21 juli Korenwoof wandeling

5 juli Simultaantelling
vleermuizen

De Gulpener Bierbrouwerij en
het dagblad De Limburger organiseren op deze dag een wande-

In

Zuid-Kennemerland

ganiseerd. In de week voorafgaand aan de teldag worden
de koloniebomen gezocht
Organiscrlie: NOZOS
Plaat,:;: Elswout-Vogelenzang
Opgave: Kees Kapteyn, 0235642777 (NL)

5 juli Vleermuizen zoe..
ken op Rotte
op Rotte (Zuid HoUemd) schijnt
een ko:lo.nie meervleer.muizen te
leven. Alleen weet niemand
waar.. In de nacht Van 5 op 6 juli
wordt daarnaar gezoc;ht Alle
hulp is welkom.
Orgr:q:risqtie:

ZoogdieriS:nwetkgroep Zutct-Holland

N"ederlandse JNM gaat in het
Gooi (Nederland) op zoek naar
muizen en vleermui.zen. Er wordt
geslapen in een luxe gebouw, '5

,Avonds zijn er d1alezingen.
lriliçl1tingen: Mwco Bikker, 0297532974 (NL)

070-36.52811(NL)

Ridc;:lerkel'k
Tijdens dî9ze nacht zullen de

1,

t/1l1 8 illl.i PJiein ~n

Een

kp1Tlp

ven de Zopgdie-

renw~:~rk9T~p

'iTem

Ne-

de

d.erlqncise .3N$A in Z1li9;;Lm)bttrg.

wor:ot ge.zocPt nçrqr hqze~r;nlli,.
grote bosm1lizel1~ne:ik~l:0297,.

sel:tm het g1gero~!),
.
Plaat$;1\1çrturG Pocet, Ojq~~oql-

39, Pf7Ilekamp

.
14,59; 1dn.cterepî6,60
Open: di-vr JQ-17 tî1Jr:: ~-mq: li17 Uur
...
l111ichtirlgeIl; 054.l-3q132§ (NL)

20 tiro 29 juli
Zomerkamp ZWG-JNM
De ZoogdierenwBrkgroep van de

20 auQ1..1$tU$
Vleermuizen zoeken in

Denekqrrpp' IS een vqn d97J2!dieren te ~wond.E?rerlJ5CIt'11€;:Ilfl'l:e:t
eE;:l1. t!?,ntoqnstellffi9' pyer WgJvll?'-

!ae~ap.g:.~

ling door het Zuid-Limburgse
land, De opbrengsten van de
wandeling (men moet er voor
betalen) komen ten goede aan
de hamster.
Er zijn 3 afstanden: 10, 15 en 20
km, Vertrek vanaf café Paddock,
Dorpstraat 13, Gulpen. tussen 8
en 14 uur.

Inliçl1tîrlgen:Rudy vo:n qer Kuil,

:plaats: Rotte, Nederland

pqtvissen l?ij Sc:peve.Illp:gqlf,m

$stn:ïat

wordt

voor de tweede keer een simultaantelling van rosse vleermuizen en watervleermuizen geor-

4

Orgar$Ofie:
ZoogdiereQ:werkgroep Zuid
Holland.
Plq~: ~çl.cler.kerk

OpgWe pij~ Ja,n, Wonçiergem,
Olp.:4SS2é:l12 (NL)

"et~ntctls

Ltlbbeêk

J:Co~··l1ciqr~t?tVJ.?qIl:1Se B~~t

~ll. ~~çrr:
t~l'$! •lJf;V:lg~· J~ 9t~011i"
~1if4~r~n ~grn.p VOQt' frl'Vq-

"oqr'h.0zell1'1ulz1?p;

q~Bervçn:ep

geÏr:l.VentariseerÓ

worden,

11lvep~gr~çdi~karnp

IrlveQ,;tt;:JrtSofiekc:rr.np

. en.

Riclderkerk,

22 t/1ll47augw;tus

t/m1llu1î

r~J:);

v1.(?etmllizen ln Euis ten Ponk,

2:9Wdi~r

il1J.rent~È1rd?:c:.si
Pt8qts.: L~~elt,Brqpgrrt
l@9ÎJi1±r1!Jen : F!o:nley~p.pe.

7&0'791 of 09- 2234?~1 (l3.)

Ot?P-

Mhet

tege!.lj~t goeçl vinclt
worçlt lf~t r;nititg:irQ.ome:in van
fIt;;1,t9'ntals geinveJ:lt~r.<i OP

~die~en,

Ç)i'qetnl$otie:ZJNG-JNM

Vlgonger~n

PIÇ1ats: :ta:~t'1nta1s,l3?lgië
Irl:4chtipge:n;: frqrlky Bpnne, 0507&0791 ot 09-2234781 eB)
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30 augustus Roepende
mannetjes
In de boswachterij Dorst wordt
gezocht naar roepende vleer-

lnuismannetjes, als onderdeel
van
het
Zoogdiermonitoringproject,
Organisatie:
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AGENDA

3 oktober
Muizenwandeling
Oisterwijk

13 t/m 15 september
Muizenkamp ZuidSalland
Voor de velrsprei(jjn.gs<:rtl,IS van

Overijssel

de

Zoogdierenwerkgroep Overijssel
een inventarisatiekamp gericht

Inlichtingen: Peter Twisk, 0736445664 (NL)

op muizen,
Plaats: Zuid-Salland, Nederland
Deelname: f 30,Opgave:
NatUur
& Milieu
Overijssel, 038-4217166 (NL)

31 augustus
Hamstertocht

14 september Nacht van
het Zoogdier

Vleermuiswerkgroep N-Brabant
Plaats: Boswachterij Dorst

Hoe het met de ha:rnster in
Nederland goot is nu goed
bekend. Over de situatie in
Vlaanderen tast men nog .:in het
duister,
De
Zoogdie:renwerkgroep van cl.e Vlaamse
JNM gaat deze dag irl de omgeving Van Leuven op zoek naar
hamsterbwchten,
Inlichtingen: Frq.nk;y Bonne, 050780791 of 09-2234781 CB)

6 t/m 8

s~pten:lber

Op zoveel mogelijk plaatsen in
Vlaanderen wordt in deze nacht

gezocht naar in het wild levende
zoogdieren. De waarnemingen
kunnen een belangrijke bijdrage
leveren aan de komende verspreidingsatlas,
Organisatie: ZWG-JNM
Vlaanderen
Plaats:
locaties in
Vlaanderen, België
Inlichtingen: Secretarlqat JNlv,t,
09-2234781 (B)

Zomerwao.rnemingen verzcrme-

len· Om te vergelijken met de
wintergegeVen.s,
Orga:nJsai:ie~

Zoogdierenwerkgroep Natuur

2000
Plaats: .in en om
servq:a±

vl~rmu:izenre

Fort . Qelegeln, Arl.t-

we~

Vlacinderen
Deelnçnne: BP 900 / f 45,Inlichtingen; Sec:r:, Nqtuur 2000,

D3-2312604 (B)

12 september

Oisterwijk
Een pl,lbliekswcmdeling van
Natuurmonumenten.
waarb:îj
met in100pvallenmuizen Il:rVel1d

worden

en getoond

aan de deE=lIlE~miers,

Plaats:

ae~~:k::,erscentrum

Oisterwijl::!

13 ~ptcamb~t Roepende
mann~tJes
.In de Ol1lgevlDg vqn Helmond
wordt g:~49cb:t naar roepenge
vleermUlsmq:rll),etj?s, qls ondl:3.rd~l

VIeerrn:uiz€:n-,beschermings-edukalle voor het grotere publiek
Organi')Ç1tie:

Zoogdierenwerkgroep

Natuur

2000
Plaats: in en om vlee:r:rnuizenre~
servaat Fort Qelegelll, Antwerpse Voorkempep., Vlo:q;nderen
Deelnarne: BF 100 / f 5,-

Inljchtingen: Secr,Natuur 2000,

van het
totingproject
Orgp:Il;isq!ie:

Zoogdiermopj-

Vl~rmlJiswerkgroep

20

t/m 22 !ieptemJ:)et De

edele herten

Op

de V~uwe ga~
~dierEinwerF;:groep van

N-:Brqbant

Plaats: IIe1rnond, NederlQIld
Inliçrt'lingel1: Peter Twisk,· 07.364:4~6ó4 (Nl.)

de

de
NederlaI1dse JNM op ZO€:1c nagr
ed.elher.ten. Het :kamp OOl\Tlnc::l,t
zich 1n Vaassen.
In]j.chtin:g'~n;

ni~'r&:\l"1:jrrHlr

Inlichtingen:

21 septe~r
Vleer.m.uizenavonci Fort
Oelegem

03-2312604 CB)

Mu~ënWCll'ldeling

Organiso:tie:

~zoekerscentrum

Oisterwijk
Plaats; Oiste;rwijk

Inlichtingen:

.Bez;oekerscentrurn

Qisterwijk, 013-5219209 (NL)

4 oktober Symposium
boommarter
Zie o:ankOl1diging op pagina 40,

4. i/m 6 oktober
lnventcnisqtieweekend

Moenebroek
De beheerder van het reserva;at
MO€!nebroek

(~racrrdsbergel1)

wUgrao:g weten welke zoogdie-

ren

hier
voorkOlnen.
De
Zoog'qierenwerkgroep var). de
JNM-Vlaanderen zal dat uitzoe-

kèn,

Inlicbtingen: Secretq:riaat JNM,

Vleermulsweekend
Oelegem

Publiekswq;ndeJing waarbij met
inloopvalleIl muizen levend worden
en getoond aan
de Cl8lalniSmers,

532974

Marco

0297-

09-2234781 (B)
2~ tlm '1.7 oktober pa
zeldzame veldspits'mp.is

Over het voorkomen van de
veldsp~~lJn,lÎs

(Nedi;?rlçrp.(i)

lt;

bekend. De ZO<)gdli~Tlen'i;'lTerk
groep vondE: NS'de:rlOJl1Çi!58
gaat in
zoek naar

Inlichtingen:
532974 (NL)
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Zoogdier I tijdschrift voor zoogdierbescherming en zoogdierkunde
• Jaap Mulder, De Holle Bilt 17, 3732 HM De
Bilt. 030-2203158 (NL).
• Dirk CrieL Zottegemstraat 2, 9688 Schorisse.
055-456610 (B).
Nationale Campagne Bescherming Roofdieren (NeBR)
o NCBR: Postbus 98, 2180 Ekeren 1, 036530655 (B).
Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
o VZZ-Bureau en ledenadministratie: Emmalaan 41, 3581 HP Utrecht. 030-2544642 (NL).
• VZZ-België: Erik Van der Straeten, Kerkeveldstraat 35, 2610 Wilrijk, 03-2180470 (B).
e Veldwerkgroep Nederland: Kris Joosten,
Graafseweg 16, 6512 CB Nijmegen, 0243603367 (NL) ,
• Veldwerkgroep België (tevens materiaaldepot): Johan Vandewalle, Antwerpsesteenweg 250, 2950 Kapellen, 02-2454300/036054900 (B),
• Materiaaldepot veldwerkgroep: Floor van
der Vliet, Spaarndammerstraat 660, 1013
TJ Amsterdam, 020-6828216 (NL).
o Vleermuiswerkgroep
Nederland (VLENVZZ): Rudy van der Kuil, Lutherse Burgwal
24, 2512 CB Den Haag, 070-3652811 (NL).
• Werkgroep Zeezoogdieren (WZZ): Marjan
Addink, RMNH, Postbus 9517, 2300 RA Leiden. 071-5143844 (NL).
• Werkgroep Marterachtigen: Arie Swaan,
Torresstraat 33 IIL 1056 RR Amsterdam, 0206832420/6642453 (NL) ,
• Werkgroep Boommarter Nederland: Dick
Klees, Zadelmakersstraat 58, 6921 JE Duiven, 0316-264335 (NL).
• Werkgroep Zoogdierbescherming: Johan
Thissen, Mansberg 7,6562 MA Groesbeek.
024-3975852 (NL).
• Werkgroep Voorlichting: Nico Driessen, p/a
Natuur & Milieu Overijssel, Stationsweg 3,
8011 CZ Zwolle. 038-421 7 166 (NL) ,
• Redactie Lutra: Chris Smeenk, RMNH, Postbus 9517, 2300 RA Leiden, 071-5162611
(NL),
Vlaams Zoogdierkundig Overleg (VZO)
• Johan Vandewalle, Antwerpsesteenweg
250, 2950 Kapellen, 03-6054900 of 022454300 (B)

Zoogdierenwerkgroep
Jeugdbond
voor
Natuurstudie en Milieubehoud
• Kortrijksepoortstraat 140, 9000 Gent. 092234781 (B).
VleermuÎzenwerkgroep van Natuurreservaten
o Alex Lefevre, Klissenhoek 85, 2290 Vorselaar, 014-516201 (B),
Vleermuizenwerkgroep van Natuur 2000
o Bervoetsstraat 33, 2018 Antwerpen, 032312604 (B),
Vlaamse Vereniging voor Bestudering van
Zeezoogdieren
o Rob van Asselberg, Hoogheide 64, 2659
Puurs. 052-301541 (B).
Aanwijzingen voor auteurs
• Zorg dat het artilcel interessant is voor de
lezer, Maak er een pakkend inleidinkje bij
en denk ook aan een goede afsluiting. Vermijd vaktermen en vreemde woorden. Dus
beter sterfte dan mortaliteit. Gebruilc geen
afkortingen, Stuur er ruim illustratie-materiaal bij,
e Waarnemingen en korte mededelingen zijn
erg welkom. Lever er als het even kan een
plaatje bij,
• Bijdragen aanleveren op (DOS-)disketle en
zo mogelijk in WP 5.1 en anders als ASCIIbestand , Structureer de tekst met korte tussenkopjes. Geef alineas aan met een enkele tab. Maak de tekst verder niet op, dus
plaats geen codes in de tekst. ·Stuur een uitdraai mee.
o Alleen hoofdletters gebruiken waar dit
grammaticaal verplicht is, dus Nederlandse planten- en dierennamen met een kleine
letter beginnen. Gebruik de naamgeving
zoals gehanteerd in het boek Zoogdieren
van West-Europa,
• Houd het aantal literatuurverwijzingen zo
klein mogelijk, Literatuurlijst op alfabetische volgorde, elk item op een nieuwe
regeL Niet opmaken, in laten springen of
iets dergelijks,
lil
De redactie behoudt zich het recht voor de
binnengekomen artikelen te redigeren en
aan te passen aan het lezerspubliek van
Zoogdier.
• Het copyright van foto's, illustraties en artikelen blijft bij de betrokken fotograaf, tekenaar of auteur. Overname alleen na verkregen toestemming,

Sluitingsdata

Telefoneren

Artikelen, bijzondere waarnemingen, korte berichten kunnen
gestuurd worden naro het redactieadres (zie hierboven), De sluitingsdata zijn:
nummer 3 15 juli 1996
nummer 4 15 oktober 1996
nummer 1 15 jan.uroi 1997

- Van België naar Nederland: 0031 gevolgd door het kengetal
zonder nul en het abonneenum-

mer.
- Van Nederlan.d naar België: 0032 gevolgd door het kengetal
zonder nul en het abonneenummer.
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Opvang van egel
of mens?

Het sterft van de egels, dat ziet u op straat. Daaron1 zijn er instellingen, die er brood in
zien egels op te vangen. Het opvangen van egels lijkt me een gat in de markt. Eigenlijk
doodzonde al die egels op straat. Al het goede vlees wordt platgereden tot smurrie. Je kunt
er niets meer lnee, bovendien ziet het er onsn1akelijk uit. Als je alle egels bijtijds opvangt,
dat wil zeggen bijtijds darmen, herseninhoud en andere organen van de straat raapt, ku n
je er nog wat lnee doen. Wat zou je er mee kunnen doen?
Nog levende egels kun je opkalefateren. Dit is om twee redenen goed:
• De egel krijgt een tweede kans zijn leven op het asfalt te beëindigen.
• Gevoelige mensen krijgen een kans hun helpsyndrooln te kanaliseren.
Dode egels zijn handel en die handel ligt op straat. Je kunt de dode egels inzamelen en
verwerken tot veevoeder voor bijvoorbeeld katten of andere liefdeopzuigers. Ook dit is 0111
twee redenen goed:
• Katten proeven van het goeds dat de natuur voortbrengt.
• Mensen hebben het idee niet nodeloos dieren dood te rijden.
Kortoln, het aanrijden van egels is een zinvolle bezigheid is. Mens en dier worden er n1ee
geholpen.
RA

•

I

r

Zoogdier, het meest informatieve zoogdierenblad in de Benelux, verschijnt vier keer per
jaar. Je kunt je abonneren door de kaart in te vullen of door overmaking van BF 450 op
rekening 000-1486269-35 of f25 op postbank 203737 ten name van Penningo1eester VZZ
te Utrecht.

