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Boekbespreking

Onlangs verscheen bij de jeugdbondsuitgeverij (N.J.N./A.C.J.N.)

de uitgave "Zoogdieren van de Benelux - herkenning en onderzoek".

In dit boekje worden alle in het wild in de Benelux voorkomende

zoogdieren behandeld, behalve de hoefdieren en de zeezoogdieren.

Ben volgend hoofdstuk behandelt de verschillende soorten sporen

die zoogdieren tijdens hun dagelijks leven achterlaten: uitwerpse-

len, loopsporen, vraatsporen en bewoningssporen (zoals een nest-

je van een dwergmuis in het riet).

Hierna volgt het grootste hoofdstuk, waarin alle soorten uitge-

breid besproken worden. Er wordt aandacht besteed aan uiterlijk,

biotoop, voedsel, leefwijze, de manier waarop de betreffende soort

te inventariseren is, de verspreiding in de Benelux en literatuur

die op die bepaalde soort betrekking heeft.

Bij deze soortbeschrijving zijn de auteurs grondig te werk gegaan;

ook de laatste inzichten worden besproken.

Zo blijkt uit recent onderzoek dat de meest algemene spitsmuis in

Nederland, de Bosspitsmuis, in twee aparte soorten te onderschei-

den is; de beemdspitsmuis en de gewone bosspitsmuis.

De Beemdspitsmuis zou tijdens de laatste ijstijd in het zuidwesten

van Frankrijk ontstaan zijl (zo luidt de theorie) en deze soort zou

de Bosspitsmuis naar het noorden hebben verdrongen (tot in Neder-

land toe), behalve in de hoger gelegen en vochtige terreinen.

De meest gangbare zoogdierengids in Nederland tot nu toe was de

Elseviers Zoogdierengids van Mr. van den Brink. In vergelijking

met de tekeningen in de Elseviers gids springen de tekeningen er

in dit boekje qua vorm en kleur uit.

Ook zijn bij scrtmige soorten exemplaren met verschillende kleuren

Het boekje is uit verschillende delen opgebouwd. Na de inleiding

volgt een tabel waarin aan de hand van de uitwendige kenmerken

dieren op naam kunnen worden gebracht.

Hierna volgt een tabel met schedelkenmerken. In deze tabel wor-

den alle schedels van zoogdieren beschreven die mogelijkerwijs in

bijvoorbeeld een braakbal aan te treffen zijn.
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weergegeven, wat goed aangeeft hoe variabel sommige muizensoorten

qua kleur zijn. Een ander pluspunt in vergelijking met de Else-

viers Zoogdierengids is dat in de tekst de meest gangbare latijn-

se namen worden gebruikt.

In een van de laatste hoofdstukken wordt het onderzoek beschreven

dat in het veld aan zoogdieren gedaan kan worden.

Hierbij wordt veel aandacht besteed aan veldbiologisch onderzoek

naar het voorkomen van muizen en vleermuizen. Deze twee groepen

kanen binnen de zoogdierenfauna steeds meer in de belangstelling

te staan.

Wat betreft de vleermuizen wordt er aandacht besteed op welke ma-

nier in de schemering rondvliegende vleermuizen zijn te determi-

neren. Wat betreft muizen wordt er uiteengezet hoe je m.b.v.

inloopvallen onderzoekjes kunt opzetten naar bijvoorbeeld de ter-

ritoria van bepaalde muizensoorten.

Het is korton een boekje dat voor de geïnteresseerde een schat

aan betrouwbare informatie biedt.

Frank Dorel

P.C. Hooftstr 68

2026 XR Haarlem.

Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer kwam ons ter ore dat

er op het moment helaas geen exemplaren van de gids meer in voor-

raad ziji. Een herdruk dan wel ccmmerciële uitgave is in voorbe-

reiding. Hierover berichten wij u nog.

De redactie.

Wezel

(tekening Peter Twisk -

Zoogdieren van de Bene-

lux).


