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De
overheid

Een nieuwe aanpak

Dirk Griel

Vleermuisfolders

Regelmatig veroorzaken

vleermuizen overlast. Vooral

in juni en juli komen er klach-

ten van mensen die vleermui-

zen in hun spouwmuur ont-

dekken. Meestal betreft het

dan een kraamkolonie van de

dwergvleermuis of een en-

kele keer van de laatvlieger.
Vaak is men bang voor de die-

ren en klaagt men over stank

of uitwerpselen. De klagers
komen uiteindelijk terecht bij

een provinciaal NBLF-kan-

toor van het ministerie van

Landbouw en Visserij. Om de

klagers enigszins gerust te

stellen en ze goede informa-

tie over vleermuizen te ge-

ven, heeft het ministerie twee

folders over vleermuizen sa-

mengesteld: de een over de

dwergvleermuis en de ander

over de laatvlieger. Het zijn

alleraardigste folders, maar of

je daarmee de mensen kunt

overtuigen de dieren met rust

te laten? Bovendien; hoe de

overlast te beperken staat er

niet in. De folderszijn te ver-

krijgen bij de provinciale

Consulentschappen Natuur,
Bos, Landschap en Fauna of

bij het 1KC-NBLF, Postbus

20023, 3502 LA Utrecht.

Reinier Akkermans

Oproep!

Egels en auto's

je leest nogal tens dat egels vaak

worden platgereden door auto's,

omdat ze zich bij gevaar oprollen.
Dat helpt natuurlijk wel tegen roof-
dieren, maarniet tegen drietonners.

Wij twijfelen erechter aan of die be-

wering wel juist is. Enerzijds omdat

wij zelf enkele malen 's nachts heb-

ben gezien dat egels juist wegrenden
voor een vlak langs hen heen rij-
dende auto (namelijk de onze) en

anderzijds omdat egels in een situa-

tie met een aanstormende auto ge-

woonweg de tijd niet krijgen om zich

op te rollen. Wat vindt U ervan ?

Wij zijn vooral benieuwd naar

uw eigen ervaringen en waarne-

mingen, misschien als automobilist

die het ongeluk had zelf een egel te

raken, of als toeschouwer op of bij
een nachtelijke weg. Ook al omdat

de VZZ binnenkort een onderzoek

naar de verkeerssterfte onder egels
wil starten, lijkt ons dit een interes-

sant probleem, maar uw reakties

kunnen ook leiden tot een artikeltje
voor Zoogdier.

Uw waarnemingen (of ideeën)

graag naar: jaap Mulder, jan van

Polanenstraat 6, NL-1962 XC

Heemskerk, of Dirk Criel, Zotte-

gemstraat 2, B-9688 Schorisse.

jaap Mulder & Dirk Criel

Mottobord in Vlaanderen.

Met een brochure over mus-

kusrattenbestrijding pakt de

provincie (Belgisch) Limburg
uit met een nieuw beleid ten

aanzien van de rattenbestrij-

ding. ’’Gelukkig kan een mus-

kusrat niet lezen. Dus ook geen

folders. Anders zou ze weten

dat het provinciebestuur een

ware strooptocht tegen haar

heeft opgezet.
"

Dit staat te le-

zen in de vooraankondiging
die wij ontvingen. Zo zou de

muskusrat kunnen lezen dat

voortaan zeven regionale be-

strijdingscomités haar over

het gehele Limburgse grond-

gebied achterna zitten. Zelfs

een plekje aan een private vis-

vijver zou voor haar nietmeer

veilig zijn. De foldergeeft in-

formatie over de leefwijze
van de muskusrat en de nood-

zaak deze te bestrijden. Het

verstrekt bovendiende adres-

sen van de verantwoordelijke
rattenvangers.

De nieuwe opzet van de

rattenbestrijding heeft te ma-

ken met de paniekreactie die

volgde op de twee sterfgeval-
len door infectie met lepto-
spirose, een ziekte die voor-

namelijk door bruine ratten

wordt overgedragen (zie

Zoogdier 92/2). Of er in de

praktijk veel zal veranderen,
valt te betwijfelen. De ratten-

vangst was tot nog toe goed

georganiseerd en zal allicht

met dezelfde intensiteit wor-

den voortgezet. Hel gemoed
van de burger is evenwel ge-

sust. De folder is gratis te ver-

krijgen bij de Provinciale

Technische Wegendienst,
Universiteitslaan 1,3500 Has-

selt. Telefoon011-237358 (B).
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