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Aaibaar

Nu is het natuurlijk onzin dat een das

of een otter zich makkelijker zouden la-

ten aaien dan bijvoorbeeld een hamster

of een vale vleermuis. Hier geldt voor-

al: onbekend maakt onbemind. Als

mensen denken dat

dassen en oilers

aaibaar zijn, dan

kotnl dal vooral door

de aandacht die

onder andere

organisaties als

NCBR, Das &

Boom en de

Stichting Otter-

station Neder-

land voor de

bedreigingen voor deze diersoorten heb-

ben weten te wekken en niet doordat

deze organisaties mensen otters en das-

sen hebben laten aaien.

Het natuurbehoud kan niet zonder de

belangstelling voor planten en dieren.

Hel blad Zoogdier heeft vooral tot doel

bij te dragen aan de verbreding en de

verdieping van de belangstelling voor

zoogdieren. Het probleem bij zoogdieren
is dat ze zich meestal niet graag laten

zien, zeker niet aan een groot publiek.
En aaien is er al helemaal niet hij! We

moeten het dus heel vaak hebben van

eikaars vaak min of meer toevallige

waarnemingen en ervaringen. Die door

te geven en daarmee de belangstelling

bij zo veel mogelijk mensen te wekken,

dat is het doel van dit blad.

Helpt U mee die doelstelling te berei-

ken?

Sim Broekhuizen
Voorzitter Vereniging voor

Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming.

Hel beleid van de overheid met betrek-

king tot de bescherming en het behoud

van de natuur stoelt in Nederland en

België op twee pijlers: het veiligstellen
van ketens van karakteristieke natuur-

gebieden en hun verbindingen (de ecolo-

gische hoofdstructuur) en de bescher-

ming van bedreigde plante- en dier-

soorten (het soortenbeleid). Om met dit

beleid tot resultaten te komen, is een

voldoende groot maatschappelijk draag-
vlak een noodzaak. Een eerste vereiste

is dat heel veel mensen belangstelling
voor de natuur hebben.

Belangstelling voor de natuur komt niet

zomaar. Die moet worden gewekt. Voor

sommige natuurterreinen lukt dat mak-

kelijker dan voor andere en de ene le-

vensvorm spreekt meer aan dan de an-

dere. Bij zoogdieren spreekt men wel

van de "aaibaarheidsfactor". Dieren die

er lief uitzien, die je wel graag zou

willen aaien, daarvoor heb je wel iets

over. Het is dan ook begrijpelijk dat

het soortenbeleid waar mogelijk aan-

haakt bij "aaibare" soorten, zoals das

en otter.


