
ringwerk niet geschikt. 
Het aan de Reeuwijkse en Sluipwijkse Plas
sen door het bekende kieviten ringstation 
Reeuwijk toegepaste systeem is ook in prin
cipe gelijk aan het hier beschrevene (zie de 
17e publikatie van de stichting „Vogeltrek-
station Texel", verslag kievitenringstation 
Reeuwijk 1938-1942, door Kluyver en Van 
der Starre in Ardea 32, blz. 264-270). Op
gemerkt dient nog dat het bezwaar van van
gen voor ringonderzoek boven het water 
door het ringstation Reeuwijk op even sim
pele als ingenieuze wijze is opgelost; dit valt 
evenwel buiten de strekking van dit artikel. 
Voor wat de aantallen betreft, is me wel 
gebleken dat in de Maaslanden de kleinste 
gehuchten tientallen vangers telden die hetzij 
in het voorjaar, hetzij in de nazomer en de 
late herfst, enkele dagen per week vingen. 
Het daggemiddelde moet ongeveer 15 stuks 

In Zuid-Afrika worden speciale maatregelen 
genomen ter bescherming van de Leeuw die, 
ondanks zijn woeste reputatie, door de jacht-
opzieners wordt beschouwd als een uitzon
derlijk kwetsbaar dier. 
In het Krüger Nationale Park, waar naar 
schatting 1000 Leeuwen leven, is de Zuid-
afrikaanse Raad voor Wetenschappelijk en 
Industrieel Onderzoek begonnen met experi
menten. Een recente bevolkingsexplosie als 
bij andere wilde dieren heeft zich niet voor
gedaan bij de Leeuwen, die de laatste vijf 
jaar zijn uitgebreid met naar schatting slechts 
200 stuks. 

Deze feiten zijn bekend gemaakt door het 
Bestuur van het Nationale Park in Zuid-
Afrika, dat heeft ontdekt dat de sterfte on
der de welpen niet minder dan 80% be
draagt. Een van de problemen is ondervoe-

zijn geweest. Overigens waren er lieden die 
de kost verdienden met jagen en vissen en 
in een periode met goede trek van Kieviten 
weken achtereen in het veld lagen, ook zon
dags, en een weektotaal haalden van 600 a 
700 stuks. Al deze gevangen en gedode vo
gels werden verhandeld bij een poelier in 
's-Hertogenbosch, vanwaar ze in de Hallen 
te Parijs terecht kwamen. 
In de uiterwaarden en polders langs de Maas 
werd het hier beschreven net in het voor
jaar vaak gelegd op baltsplaatsen van Kemp
hanen. Om de paar dagen trok men het 
's ochtends dicht als het kleurrijke gezel
schap ronddartelde. Onnodig te zeggen dat 
de vele populaties verschrikkelijk werden 
uitgedund op deze manier. Tot vóór het 
droogmaken, de nieuwe landbouwmethoden 
en de insekticiden, bleef het er echter van 
de Kemphanen wemelen. 

ding dan wel verkeerde voeding. 
Er bestaat opmerkelijk weinig wetenschap
pelijke kennis omtrent de Leeuw in zijn 
wilde staat, ondanks zijn faam als een van 
de meest interessante en populaire grote 
roofdieren. 
Teneinde het gedragspatroon van naderbij 
te bestuderen, zijn jachtopzieners begonnen 
met een programma om Leeuwen uit te rus
ten met zeer kleine, van batterijen voorziene 
radiozendertjes. Met andere wilde dieren in 
Zuid-Afrika, waaronder neushoorns, olifan
ten, zebra's, wrattenzwijnen en verscheidene 
soorten antilopen, zijn met succes gelijk
soortige proeven uitgevoerd. 
De eerste moeilijkheid die zich voordeed, 
was het vangen en verdoven van de Leeu
wen, aangezien de verdovingsmiddelen die 
gewoonlijk worden toegediend met behulp 

Leeuwen krijgen zenders voor gedragsonderzoek 
NOEL PULLMAN. 
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Fig. 1. Een jachtopziener van het Krüger 
Nationale Wildpark in Zuid-Afrika brengt 
een halsband aan bij een verdoofde Leeuw. 
De band is voorzien van een uiterst kleine 
zender en vijf Mallory kwikbatterijen, die 
minstens 9 maanden continu stroom leveren. 

van pijltjes die met speciale geweren worden 
afgeschoten, niet geschikt waren. Uiteinde
lijk bleek de oplossing ketamine te zijn, een 
verdovingsmiddel, dat gebruikt wordt bij 
oog- en hersenoperaties bij mensen. 
Om de hals van de verdoofde Leeuw wordt 
een speciale halsband vastgemaakt (fig. 1), 
die is ontworpen door de Zuidafrikaanse 
Raad voor Wetenschappelijk en Industrieel 
Onderzoek. Deze bevat aan de onderkant 
vijf Mallory Duracell kwikbatterijen van het 
type RM 12 R. 

Daar dit gewicht onder de keel van de 
Leeuw hangt, wordt het zendertje dat ook 
op de halsband zit, met oscillator en lusan-
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tenne op zijn plaats gehouden achter de oren 
van het dier. 
De zender brengt een typerend signaal voort, 
dat over een afstand van 4 mijl kan worden 
ontvangen. De kwikbatterijen zorgen dat het 
signaal minstens 9 maanden hoorbaar blijft. 
De experimenten, die in het proefprogram-
ma aanvankelijk tot 20 Leeuwen beperkt 
zullen blijven, hebben ten doel inzicht te 
krijgen in hun jachtpatroon, hun slaap- en 
eetgewoonten, hoe dikwijls zij doden en 
welke soort prooi zij gewoonlijk eten. 
De met een radio uitgeruste Leeuw vormt 
het eerste onderwerp van een twee jaar du
rend project, dat waarschijnlijk ook biotele
metrie zal gaan omvatten. Dit is hetzelfde 
systeem als gebruikt wordt om biologische 
gegevens van astronauten op maanreizen te 
verzamelen. Evenzo zouden zenders, die aan 
de hals van een dier zijn vastgemaakt, ge
voeliger kunnen worden gemaakt om gege
vens als hartslag, temperatuur, bloedsom
loop en spiercontracties e.d. te registreren. 
Op een symposium over biotelemetrie, dat 
werd georganiseerd door de Zuidafrikaanse 
Raad voor Wetenschappelijk en Industrieel 
Onderzoek, dat van 29 november tot 3 de
cember jl. in de Universiteit van Pretoria is 
gehouden, waren geleerden uit vijf landen, 
waaronder Engeland en de Verenigde Sta
ten, aanwezig. Dezen bestudeerden de tech
nieken van afstandscontrole van fysiologi
sche processen en van gedrag van mens en 
dier. Engeland werd onder meer vertegen
woordigd door Dr. Alex Gilmour, die ge
specialiseerd is in de technologie van kleine 
batterijen en een diepgaande studie heeft 
gemaakt van zowel krachtbronnen voor me
dische elekronica als van telemetrie bij die
ren. 

Op de bijeenkomst zijn de resultaten van de 
experimenten met Leeuwen alsmede de ver
slagen van geavanceerde biotelemetrie bij 
astronauten behandeld. 


