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Waarnemingen
Bosspitsmuis in vogelnest

Deze waarneming lijkt mij
om twee redenen vermel-

denswaardig. Het is niet ze-

ker of de bosspitsmuis het

plateautje gemaakt heeft. Dit

kan ook gemaakt zijn door

een ander knaagdier of een

insekteneter, die gebruik

hebben gemaakt van het vo-

gelnest. Ten tweede staat de

bosspitsmuis bekend om haar

grondgebonden leefwijze. Zij
zoekt voedsel op de grond,
graaft gangen en legt haar

kom- ofbalvormig nest mees-

tal bovengronds aan. Bos-

spitsmuizen kunnen echter

ook redelijk klimmen.Nesten

zijn ondermeer gevonden in

en op de bodem, meestal in

boomwortels, in omgevallen

boomstammen, in nesten van

dwergmuizen, in een boom-

holte en in een jonge spar
(Hausser et.al., 1990). In de

veelheid aan biotopen waar

bosspitsmuizen aangetroffen
kunnen worden zijn nest-

vondsten in verlaten vogel-
nesten alleen bekend uit riet-

kragen. In rietkragen van de

Neusiedlersee in Oostenrijk
bouwden bosspitsmuizen
hun nesten op oude vogelnes-

ten (Bauer, 1990).
Ludy Verheggen, Breitner-

straat 57, 6165 VN Geleen.
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Boommarters in Velzen

Aan de reeks zekere en waar-

schijnlijke waarnemingen
van boommarters Martes

martes in het westen van Ne-

derland (Broekhuizen et al

1990; Melchers & Timmer-

mans, 1991) kunnen twee

nieuwe vondsten worden toe-

gevoegd. Zowel op 21 juni als

op 13 juli 1992 vond J. Boen-

der, kantonnier bij Rijkswa-

terstaat, een doodgereden

boommarterbij de Velsertun-

nel (Noord-Holland). De eer-

ste lag zelfs bijna in de tun-

nelbuis, de tweede langs de

Amsterdamse weg die over

de tunnel heen loopt. Beide

dieren waren mannetjes,
waarvan de leeftijd door Sim

Broekhuizen en Gerard Müs-

kens (IBN) geschat werd op 1

tot 2 respectievelijk 2 tot 3

jaar. Het wordt daarmee wel

erg waarschijnlijk dat er in de

buurt van Velsen een kleine

boommarterpopulatie leeft,
misschien wel op de landgoe-
deren langs de binnenduin-

rand. Intussen kennen we

ook enkele mensen die me-

nen een marter gezien te heb-

ben. Ook hebben we krabspo-

ren gevonden. Mocht u nog

Bosspitsmuizen leven niet alleen

op de grond,maar maken ook ge-

bruik van vogelnesten.

Tijdens een zoekactie naar

bovengrondse muizennesten

op 25 april 1992 bij Hemelen

vonden Leo Backbier, Moni-

que Deusings en ondergete-
kende een oud nest van een

zanglijster met in de nes-

tholte een plateautje van

mos, pluis van bosrank, takjes
en gras. Het nest en het pla-
teau hadden een doorsnede

van 15 centimeter respectie-

velijk 9 centimeter. Bij het op-

lichten van dit plateau sprong
er tot onze verbazing een bos-

spitsmuis Sorex cf. araneus uit

het nest en glipte via mijn
broek weg in de vegetatie. In

het nest lag een kluit mest af-

komstig van zowel bosspits-
muis als ook van andere

knaagdieren.
Het nest was gemaakt in de

vork van een vlier op een

hoogte van circa 0.5 meter.

De vlier stond in een smalle

strook met jonge opslag van

es en vlier met hazelaar en

kornoelje, langs een bospad

aan de rand van een eiken-

berkenbos. De vegetatie had

een vrij open structuur. De

ondergroei werd gedomi-
neerd door braam en brand-

netel. De open vegetatie ging
via eikenberken-hakhout

over in opgaand eiken-

berkenbos.

Foto Johan De Meester
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waarnemingen weten, geef
het aan ons door.

Geert Timmermans, Martin

Melchers, Laplacestraat 65,

1098 HS Amsterdam.
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De wasbeerhond komt

In Zoogdier 1991 nummer 4

werd de eerste vondst van een

wasbeerhondNyctereutes pro-

cyonides in Nederland ge-

meld. Nu, een jaar later, zijn
er al drie vondsten bekend.

De wasbeerhond heeft zijn

natuurlijke verspreidingsge-
bied in Oost-Siberië en Ja-

pan, maar heeft na succes-

volle invoering in West-Sibe-

rië inmiddels Europees Rus-

land, Polen en het oosten van

Duitsland veroverd. Het ziet

er naar uit dat nu ook Neder-

land aan de beurt is. Overi-

gens wordt hij, naar het

Duits, ook wel marterhond

genoemd, maar de naam was-

beerhond is beter. Het dier

lijkt nu eenmaal meer op een

wasbeer (in de wetenschap-

pelijke naam Nyctereutes pro-

cyanides betekent ’procyoni-
des’ wasbeerachtig) dan op

een marter.

In februari 1991 werd bij de

stad Groningen op de weg

naar Hoogezand langs het

Winschoterdiep een vreemde

’hond’ gevonden. Pas later

werd hij op de foto die door

medewerkers van de Dieren-

ambulance gemaakt was,
herkend als wasbeerhond. Op
10 juni 1991 werd in Noord-

Limburg de tweede vondst

gedaan, die in bovenge-
noemd nummer van Zoog-

dier nog als 'eerste’ vondst

gold. Op 27 september 1992

werd de derde wasbeerhond

gevonden langs de A50 bij

Pesse, in het zuiden van

Drenthe. Alle drie de vond-

sten betreffen verkeersslacht-

offers. Van de laatstge-
noemde werd vermoed dat

het een ontsnapt dier was,

omdat dicht in de buurt en-

kele wasbeerhonden in ge-

vangenschap worden gehou-
den. Daar werd echter geen

dier vermist. Bij de vondst in

Groningen werd door de vin-

ders gedacht aan invoer van-

uit Polen, waar de wasbeer-

hond nu algemeen is. De vin-

der van de laatste wasbeer-

hond kende het dier ook uit

Polen, en meldde dat hij zon-

der die kennis niet gestopt

zou zijn om het dier mee te

nemen.

Nu er al drie wasbeerhon-

den gevondenzijn, wordt het

toch waarschijnlijker dat ze

op eigen kracht ons land heb-

ben bereikt. Let dus voor-

taan, vooral in het oosten van

Nederland, op verkeers-

slachtoffers met een tamelijk
langharige, donker peper-en-

zout-kleurige vacht, zwarte

poten en een zwarte snuit.

Voor meldingen houden wij

ons aanbevolen.

Jaap Mulder & Sim Broekhui-

zen, IBN, Postbus 9201, 6800

HB Arnhem.

Stinkdier langs de A27

Op 9 september 1992 werd

doorDick Jonkers, werkzaam

bij het Instituut voor Bos- en

Natuuronderzoek (IBN) te

Wageningen bij Hans Vink,
medewerker van het Natuur-

wetenschappelijk Archiefvan

het Staatsbosbeheer, melding
gemaakt van een doodgere-

den dier op de A27 bij de par-

keerplaats ter hoogte van

Hollandse Rading, dat wel-

licht een das was. Niet ver

daarvandaan leeft een geïso-
leerde dassenpopulatie, ver-

spreid over een handvol wis-

selend bewoonde burchten

(zie Zoogdier 92/3). Deze

melding was aanleiding ge-

noeg voor Hans Vink en mij
om ter plekke te gaan kijken.

Ten behoeve van de dassen

van Hollandse Rading zijn er

langs de A27 diverse voorzie-

ningen getroffen om hun mi-

gratie in veilige banen te lei-

den. Ondanks derasters en de

daaraangebrachte tunnel was

het toch niet zo’n gek idee dat

het slachtoffer een das kon

zijn. De rasters langs de A27

vormen geen sluitend geheel.
Deels is dit te wijten aan de

gaten die ter plekke moedwil-

lig in het harmonicagaas wor-

den geknipt. Dit houdt ver-

Foto Jaap Mulder

Op 27 september 1992 werd de

derde wasbeerhond langs een

snelweg in Drenhte gevonden.

Martin Melchers met de op 13

juli 1992 in Velsen gevonden
boommarter.

Foto Geert Timmermans

'De vreemde hond langs het Win-

schoterdiep' bleek de eerste

wasbeerhond van Nederland te

zijn, februari 1991.

Foto Dierenambulance Groningen
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band met het feit dat de par-

keerplaats langs de A27 ge-

bruikt wordtals ontmoetings-
plaats voor mensen die con-

tact met gelijkgeaarden zoe-

ken. Het raster langs het par-

keerterrein is een sta-in-de-

weg als men zich in het ach-

terliggende bos wenst terug te

trekken.

Het volledig platgereden
dier moest met enige kracht

van het wegdek worden los-

gescheurd. Het bleek echter

geen das te zijn. Reeds ter

plekke kon worden vastge-
steld dat omvang, kleur en

haartype niet overeenkwa-

men met dat van een das.

Maar wat moest men denken

van die opvallend witte stre-

pen in de overigens zwarte

vacht? En er was nog iets; het

nog redelijk verse kadaver

stonk op een pregnante, mij
onbekende wijze. Hoe dan

ook, het was een vreemd type

verkeersslachtoffer.

Nog diezelfde middag
bracht ik het dier naar Sim

Broekhuizen van het IBN te

Arnhem, voor nadere deter-

minatie. Het was een verras-

sing van hemte vernemen dat

het hier een ’skunk’ of stink-

dier betrof; ook een marte-

rachtige. Het betrofnaar alle

waarschijnlijkheid de gewone
of gestreepte skunk Mephitis

mephitis, voorkomend in

Noord-Amerika. Deze soort

kent nogal wat variatie in te-

kening: streeploos met witte

vlekken op de kop of met

smalle tot vrij brede strepen,

die vanuit de nek over de rug

naar de zijkanten van de

staart lopen. Bij ditexemplaar
zouden we het op een mid-

delbrede streep kunnen hou-

den.

Van stinkdieren is bekend

dat zij als huisdieren kunnen

worden gehouden, mits van

jongs af aan vertrouwd ge-

maakt met mensen en even-

tuele collega-huisdieren. Het

beruchte skunken schijnt
slechts in uiterste nood een

laatste redmiddel te zijn. Het

gebeurt zo weinig, dat dithet

houden als huisdier niet in de

weg staat. Het zijn met name

de breedgestreepte stinkdie-

ren die als huisdier favoriet

zijn. Ze zien er het leuksteuit.

Voor de pelsliefhebber is het

wit minder interessant. Bij

verwerking wordt het wit juist

weggesneden.
Óver de herkomst van het

verkeersslachtoffer is helaas

niets bekend. Stinkdierfokke-

rijen komen in Nederland,
voor zover mij bekend, niet

voor. Bij navraag bij het Bio-

geografisch Informatie Cen-

trum van het IKC-NBLF

bleek dat het aantal waarne-

mingen van stinkdieren nul

bedroeg. Het is goed mogelijk
dat we te maken hebben met

een ontsnapt huisdier, dat op

zijn zwerftocht werd onder-

schept. Het stinkdier van

Hollandse Rading is daarmee

het eerste geregistreerde los-

lopende stinkdier in Neder-

land.

Geert van Moll, Wagenaar-

straat 10, 6523 AM Nijmegen.
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Brabantse dassentunnel in

gebruik.
Inmiddels zijn dassentunnels

in wegenbouwkundig Neder-

land een begrip. Ook is het

nut van deze voorzieningen
voor dassen Meles meles be-

wezen. Bij de Kraaijbergse
plassen in Noord-Brabant is

er, ’ter compensatie’ van het

biotoopverlies van de das

door de grootschalige ont-

zanding, naast enkele kilome-

ters houtsingel en een das-

senterp ook een aantal das-

sentunnels aangelegd. Tij-
dens mijn veldwerk

(4-11-1992) moest ik naast het

inventariserenvan de dassen-

burchten ook de pas nieuw

aangelegde tunnels onder de

provinciale autoweg Grave -

Cuijk bekijken om te zien of

de dassen van deze voorzie-

ningen gebruik maken. Met

één van die tunnels was iets

bijzonders aan de hand. De

ingang was gevuld met droog

gras. Aanvankelijk dacht ik

dat de tunnel moedwillig on-

klaarwas gemaakt. Een beetje
kwaad mopperend haalde ik

het gras weg en keek in de

pijp. Het was donker in de

tunnel, maar bij dit soort

veldwerk heb ik altijd een

zaklamp bij de hand. In het

licht van de zaklamp zag ik,
tot mijn grote verbazing, een

das liggen. Het dier was in

diepe rust en snurkte zalig.
Als rugdekking had hij of zij
de tunnel volgestopt met

droog gras waardoorhet in de

tunnel niet meer tochtte.

Voorzichtig heb ik het droge

gras weer terug in de ingang
gestopt. Een paar dagen later

heb ik weer in de tunnel geke-
ken. Geen das te bekennen.

Kijkend door de tunnelzag ik

ook het uiteinde weer en het

gedroogde gras lag nu ver-

spreid aan beide ingangen. Er

zijn in het verleden op een

aantal burchten boven-

grondse nesten van dassen

gevonden. Dit nest valtonder

de categorie vogelnest (Jan-
sen & Steeman-Diepenbeek,
1991). Ondanks het drukke

verkeer en de betonplaten is

het relatief stil in de tunnel.

Waarom de das een nest in

deze tunnel als tijdelijk on-

derkomen gebruikt heeft, is

onduidelijk. Misschien stress

binnen de populatie, een

zwervend exemplaar of wa-

tervrees vanwege de verder-

gaande ontzanding? Ik zal er

waarschijnlijk nooit achter-

komen. De andere tunnels

werden behalve door dassen

ook gebruikt door bosmuis,

konijn, bunzing en de kleu-

rige lapjeskat van een vlakbij

gelegen boerderij.
Steven Jansen, Korhoenstraat

12, 6075 BN Herkenbosch.
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