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Waarnemingen
Jagerslatijn

Het eerste wat wij bij aan-

komst in de ijskelder zagen
waren twee grootoorvleer-
muizen Plecotus auritus, één

hangend, die echter kort na

onze aankomst via de tunnel

verdween, en één jagend, die

na enige tijd wegkroop in de

koepel. Er van uitgaande dat

wij de grootoorvleermuizen
verstoord hadden verlieten

wij de ijskelder.

Bij een tweede poging trof-

fen wij wederom een jagende

grootoorvleermuis aan en te-

vens een watervleermuis

Myotis emarginatus, rustend

aan de wand. De beide soor-

ten vertoonden geen interac-

tie, ondanks het feit dat de

grootoorvleermuis regelma-

tig de watervleermuis tot op

een afstand van circa 15 centi-

meter naderde. Naar ons idee

deed hij dit ter inspectie, aan-

gezien hij daarbij vlak voor de

watervleermuis inhield en

bleef ’bidden’. Dit bidden

herhaalde de grootoorvleer-

muis ook op andere plaatsen
voor de wand, waarbij hij af

en toe de wand aanraakte.

Opmerkelijk was dat hij daar-

bij de vlinders die op de wand

zaten links liet liggen, terwijl
hij dealom lopende pissebed-

den van de wandafpakte. Na-

der onderzoek zal moeten

uitwijzen of hij deze ook

daadwerkelijk eet.

Even later diende ook de

watervleermuis zich jagend
aan. Duidelijk afwijkend met

de grootoorvleermuis was dat

hij alleen snel rondcirkelde.

De spanninggroeidetoen een

vlinder zich in de baan begaf

van de jagende watervleer-

muis. Deze passeerde de vlie-

gende vlinder verscheidene

malen rakelings voordat hij er

uiteindelijk in slaagde de vlin-

der te vangen. De buit werd

vervolgens al hangend aan de

wand opgegeten. Zo zagen

wij dat de watervleermuisook

in een kleine ruimte met ver-

vormde echo’s toch een prooi
kan vangen.

Toen de kleine ijskelder
zich begon te vullen met

meerdere jagende grootoor-
vleermuizen en watervleer-

muizen besloten wij dat het

voor ons tijd was het strijdto-
neel te verlaten.

Dick Klees, Zadelmakerstraat

58, 6921 JE Duiven <5 Kris

Joosten, Kromwijkplaats 156,

6843 GV Arnhem

Das (even) gered uit

kanaal

In ons dichtbevolkte land

vormen sterfte op wegen en

verdrinking in kanalen voor

de das Meles meles de twee

belangrijkste doodsoorzaken.

In Twente belemmertde aan-

wezigheid van enkele be-

schoeide kanalen de vestiging
van een levensvatbare das-

senpopulatie, die zou kunnen

ontstaan doordat dassen van-

uit Duitsland de grens over

komen. Hier ontsnapte een

das op wonderbaarlijke wijze
aan de verdrinkingsdood. Te-

kenend voor de situatiein ons

land is dat ditzelfde dier en-

kele dagen later toch nog

omkwam, maar nu door toe-

doen van een auto.

Op 12 februari om half

twaalf ’s avonds liep Geert

Eising uit Beerzerveld zijn
hond uit te latenlangs het ka-

naal van Almelo naar Har-

denberg. Hij hoorde wat la-

waai uit het kanaal komen,

liep er naar toe en zag een das

langs de kant zwemmen.

Vlug bracht hij zijn hondnaar

huis, zocht de das weer op en

wierp een paar keer de honde-

riem vlak voor zijn kop in het

water. Uiteindelijk beet de

das erin, en Geert trok hem

op de kant. Waarschijnlijk
had het dier allange tijd in het

water gelegen, want het

duurde even voordat hij vol-

doendebij zijn positieven was

om wankelend weg te lopen.

Een unieke redding.

Het dier bleek een gezen-

derde das te zijn die bij Om-

men was uitgezet. Hij was al

enkele dagen zwervende,

Omdat Feenstra en Herman

Limpens ons vertelden over

een bijzondere waarneming

die zij deden tijdens een be-

zoek aan een ijskelder, kon-

den wij onze nieuwsgierig-
heid niet langer bedwingen.

Op dinsdagavond 29 septem-

ber 1992, een mooie warme

avond, brachten wij een be-

zoek aan de ijskelder op het

landgoed Engelenburg te

Brummen.

Grootoorvleermuis in de Engelen-

burg te Brummen (Gelderland).
Foto Dick Klees

Allereerst een situatie-

schets. De ijskelder is deels

verzonken in de bodem en

verder afgedekt met een laag

aarde. De aldus ontstane heu-

vel is gesitueerd nabij een wa-

terpartij omzoomd met oud

loofbos, aan de rand van een

golfbaan. De vorm van de ijs-
kelder is klassiek; een smalle

tunnel die met een bocht uit-

mondtin een cilindervormige
kelder met een doorsnede

van circa 4 meter, en een

hoogte van 5 meter.
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maar naar aanleiding van het

bericht van zijn redding kon

zijn spoor weer worden opge-

pikt. Helaas niet voor lang,
want drie dagen laterwerd hij

op de weg langs hetzelfde ka-

naal doodgereden, bijna voor

de ogen van deonderzoekers.

Het wordt hoog tijd dat er

vaart komt in het aanpassen

(diervriendelijk maken) van

de beschoeide kanaaloevers

in ons land.

Jaap Mulder, Jan van Pola-

nenstraat 6, 1962 XC Heems-

kerk

Bever in Limburg
Rond de jaarwisseling (1 en 2

januari 1993) ontdekten we

op een terrein nabij Afferden

(Nederlands Limburg) spo-

ren van een bever, Castor cf

fiber. Er lagen verschillende

wilgen op de grond die in de

typische zandlopervorm wa-

ren doorgeknaagd. De dikste

neergelegde boom was 15

centimeter in doorsnede. De

spaanders waren ongeveer 2,5
tot 3 centimeterbreed. De be-

ver zelfhebben we helaas niet

in het oog gekregen, maar de

kans bestaat dathij nog steeds

in buurt is. Het gebied waar

de vraatsporen zijn gevon-

den, bevindt zich binnen de

gracht van de burcht en is af-

gesloten voor het publiek.
Het gebied heeft verschil-

lende natte ruigtes en er ligt
een circa één hectare grote

wilgengriend, die goede

schuilmogelijkheden biedt.

Hoe het dier hier terecht ge-

komen is, is een kwestie van

gissen. Een reële mogelijk-
heid is, dat het dier via de Ec-

keltse Beek vanuit Duitsland

hierheen is gekomen. Zijn
herkomst in Duitsland is

eveneens onbekend. Moge-

lijk ontsnapte het dieruit een

wildpark of iets dergelijks.
Henk Hendriks, IVN Maas en

Niers, Christinastraal27, 5851

Afferden

Toch nog otters
In het Friese natuurreservaat

De Alde Feanen, waar de

'laatste otters van Nederland’

leefden, zijn voor het eerst

sinds september 1988 weer

onmiskenbare sporen van

een otter Lutra lutra gevon-

den. In december 1992 werd

een ’spraint’ (otterkeutel) ge-

vonden, in januari zelfs drie.

Voor de kenner zijn otter-

spraints vanwege hun typi-
sche geur niet te verwarren

met keutels van andere mar-

terachtigen. It Fryske Gea

werkt sinds 1988 aan het her-

stel van het otterleefmilieuin

De Oude Venen, onder an-

dere door het gebied af te

sluiten van het vervuilde boe-

zemwater en door nieuwe

petgaten te graven.

Volgens Addy de Jongh, di-

rekteur van de Stichting Ot-

terstation Nederland, wordt

er naarstig uitgekeken naar

nieuwe spraints, omdat men

nu de mogelijkheid heeft om

aan de hand van bepaalde
stoffen (steroïden) in de keu-

tel te bepalen of het om een

mannetje of een wijfje gaat.

Zolang het om één dier gaat
maakt het natuurlijk weinig
uit van welk geslacht het is,
maar misschien is het voor

eventuele latere uitzetakties

handig om te weten. Addy

meldt verder dat er ook in

Limburg weer gezocht wordt

naar ottersperen. Tot nu toe

zijn daar prenten van twee in-

dividuen gevonden, maar nog

spraints.
Mulder, Jan van Pola-

nenstraat 6, 1962 XC Heems-

kerk

Otterspraint, Alde Faenen 23 de-

cember 1992.
Minuten na de klap. Foto Tjibbe de Jong

Foto Jaap Mulder

Vraatsporen van een bever gevon-

den te Afferden. Foto G. Eikholt
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Muizen in flessen en

blikjes
Tijdens de zomer van 1988

werden uit de berm van de

autoweg te Erembodegem bij
Aalst (Oost-Vlaanderen) een

honderdtal wegwerpflessen
en drankblikjes verwijderd en

op hun inhoud onderzocht.

Sommige flessen en blikjes
bleken resten van insekten

(vooral loopkevers) en mui-

zen te bevatten. Aan de hand

van de gevonden muizesche-

dels werden de volgende
vondsten vastgesteld: één on-

dergrondse woelmuisPitymys

subterraneus, drie rosse woel-

muizen Clethrionomys glareo-

lus. één aardmuis Microtus

agrestis, twee bosmuizen

Apodemus sylvaticus, acht

bosspitsmuizen Sorex ara-

neus en één dwergspitsmuis
Sorex minutus.

Wanneer we bedenken dat

slechts een paar kilometer

wegberm werd onderzocht en

België meer dan 30.000 hec-

tare wegberm heeft die be-

zaaid ligt met allerlei weg-

werpverpakkingen, mogen
we stellen dat er jaarlijks dui-

zenden kleine zoogdieren het

slachtoffer worden.

Over het fenomeen van

zoogdieren in glas en blik is in

de literatuur weinig terug te

vinden, wel is dit verschijnsel

gekend bij sommige onder-

zoekers. Daarom langs deze

weg een oproep of er perso-

nen zijn die over waarne-

mingen ofliteratuurgegevens
beschikken omtrent zoog-

dierresten in blikken en fles-

sen langs wegbermen.

Pierre Mannaert, Ringlaan 29,

9470 Denderleeuw

Steenmarter in

Antwerpen
Over de situatie van de steen-

marter Martes foina in Vlaan-

deren is minder bekend dan

tot nog toe werd aangeno-

men. Oorspronkelijk was zijn
verspreidingsgebied in

Vlaanderen beperkt tot het

zuidelijk deel van de provin-
cies Brabant en Limburg,
maar steeds vaker duiken

meldingen op uit andere

landsdelen. Tot nog toe ble-

ven de meeste waarnemingen
beperkt tot het zuidelijk deel

van Vlaanderen. De vondst

van steenmarterprenten op

de zolder van een landelijke
villa te Kapellen (Kapellen-

bos) (pers. med. Dieter Hen-

seler) laat evenwel een rui-

mer verspreidingsgebied ver-

moeden, dat zich noordelij-
ker tot in de provincie Ant-

werpen uitstrekt. Niettemin

blijft het een alleenstaande

melding, die hooguit gekop-

peld kan worden aan de

vondst van een dode steen-

marter langs de weg Chaam-

Ulvenhout in Noord-Brabant

(Nederland). De melding in

Kapellen dateert reeds uit

1989-1990, maar werd pas on-

langs bekend gemaakt. Het

dierstoorde de bewoners met

zijn nachtelijk lawaai.

Dirk Criel, Econnection, Zotte-

gemstraat 2, 9688 Schorisse

Meer wasbeerhonden

in Nederland

De vondst op lOjuni1991 van

een doodgereden wasbeer-

hond Nyctereutes procyonoi-

des bij Broekhuizenvorst in

Midden-Limburg (atlasblok

52.26), onder meer vermeld

in De Limburger van 11 juni
1991 en in Zoogdier (Buys

1991), heeft de aandacht ge-

vestigd op de mogelijkheid
dat deze soort zich snel in Ne-

derland zou vestigen als de

zoveelste in het wild levende

exoot. Sindsdien zijn de

vondsten van nog twee aan-

gereden wasbeerhonden be-

kend geworden: bij Gronin-

gen in februari 1991 (blok

5.54) en bij Pesse in Drenthe

in september 1992 (blok

17.42) (Mulder & Broekhui-

zen 1992). Maar er blijken al

eerder wasbeerhonden in Ne-

derland te zijn gesignaleerd:

W. Vergoossen zag al in 1981

een exemplaar bij Echt (blok

60.23); in 1985 werden sporen

gevonden bij Slenaken (blok

62.42) en in 1988 op de Bruns-

summerheide (blok 60.54)

(Vergoossen & Backbier,

1993).
Vanaf 1991 zijn op ver-

scheidene plaatsen in het zui-

den van Zuid-Limburg en

ook in de Roerstreek prenten

gevonden die op de aanwe-

zigheid van de wasbeerhond

wijzen. Vergoossen & Back-

bier (1993), die deze waarne-

mingen bespreken, citeren

daarbij Nowak (1985), die

voor meldingen in westelijk
Duitsland twee karakteristie-

ken geeft: (1) in ongeveer85%

van de gevallen gaat het om

solitaire dieren, en (2) de ge-

ografische spreiding is op-

merkelijk groot.
Naast de waarnemingenuit

Limburg is de wasbeerhond

inmiddelsook uit Noord- en

Midden-Nederland gemeld.
In november 1992 werd door

J. Schelvis (in litt.) en D.

Brinkhuizen en diens zoon

Dusan op een paar honderd

meter ten zuiden van het

Leekstermeer, in de noorde-

lijke punt van Drenthe, een

wasbeerhond waargenomen,

die zich echter snel uit de

voeten maakte (blok 7.52). In

februari 1993 werden twee

wasbeerhonden aangetroffen

op de Veluwe, een bij Koot-

wijk (blok 33.21) en een bij
Apeldoorn (blok 33.23). Bei-

de dieren werden overdag

waargenomen en bij de poli-
tie aangegeven als das en

door medewerkers van de

vereniging Das en Boom ge-

vangen. Het dier bij Koot-

wijk, een volwassen vrouwtje,

bewoog zich traag en liet zich

voeren, wat de indruk gaf dat

het ziek of uit gevangenschap

afkomstig was. Het Apel-
doornse dier, dat, nadat het

tot rust gekomen was, aaibaar

bleek, was waarschijnlijk ook

uit gevangenschapontsnapt.

Net als bij de wasbeer is de

kans dat waargenomenofge-
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speurde wasbeerhonden uit

gevangenschap komen,

steeds aanwezig. Van ver-

schillende kanten zijn wij

erop gewezen dat ook aan de

Duitse zijde van de grens op

verscheidene plaatsen was-

beerhonden in gevangen-

schap worden gehouden,
maar immigratie van in het

wild levende dieren uit Duit-

sland is, gezien de verbreid-

ing daar, zeker niet uitgeslo-
ten. Of er in Nederland in het

wild al voortplanting heeft

plaatsgevonden, is onbekend.

Het is daarom misschien nog

te vroeg om te stellen dat de

wasbeerhond al deel uit-

maakt van onze in het wild le-

vende fauna. Nu het aantal

meldingenzo sterk toeneemt,
is het zeker dat we daar wel

bedacht op moeten zijn. Niet

alleen voorspelde Nowak in

1984 de kolonisatie van de

Benelux door de wasbeer-

hond binnen 10 tot 30 jaar,
ook ontsnapte dierenkunnen

tenslotte een wildlevendepo-

pulatie vormen. Overigens
werden begin 1986 door Dirk

Griel bij een hol in de

VlaamseArdennen haren ge-

vonden,die door B.J. Teerink

(in litt.)als meest waarschijn-
lijk aan een wasbeerhond

werden toegeschreven.

Voor melding van waarne-

mingen van wasbeerhonden

blijven we ons aanbevolen

houden. Voor meldingen uit

Limburg geldt dat ook voor

de Zoogdierwerkgroep van

het Natuurhistorisch Ge-

nootschap Limburg (Van Ga-

lenstraat 64, 6163 XW Ge-

leen, tel. 046-747938).

Sim Broekhuizen & Gerard

J.D.M. Müskens, Instituut

voor Bos- en Natuuronder-

zoek, Postbus 9201, 6800 HB

Arnhem, tel.: 085-452991

Eerste wasbeerhond

in België
Tijdens een dasseninventari-

satie (met Ton Wanders) in

de Vlaamse Ardennen op 28

februari 1986 werden in het

Ingelbos tussen Ronse en

Zulzeke op korte afstand van

elkaar twee dassenburchten

gevonden. De streek wordt

gekenmerkt door langgerekte
helling(bron)bossen met wei-

den en akkers. De burchten

werden op dat ogenblik sterk

belopen en grote hoeveelhe-

den zand waren uit de holen

naar buiten gewerkt. Op zich-

zelfwas de vondstvan een be-

lopen dassenburcht reeds een

bijzonderheid, omdat de das

in deze streek als uitgestor-
ven werd beschouwd. De

aanwezigheid van de das in

het gebied leek bevestigd te

worden door de vondst van

haarplukken bij de ingang van

enkele holen. Hoewel de ha-

ren op het eerste gezicht gelij-
kenis vertoonden met dasse-

haren, bleken ze bij nader

toezien toch opmerkelijke

verschillen te vertonen. Ze

werden daarom voor onder-

zoek naar het Rijksinstituut

voor Natuurbeheer te Arn-

hem opgestuurd, waar ze

door Jan Teerink zijn onder-

zocht. Deze bevestigde dat

het niet om dasseharen ging,
maar dat de haren toebehoor-

den aan een hondachtig dier.

Hij vermoeddewasbeerhond,

maar bij gebrek aan referen-

tiemateriaal kon toen geen

uitsluitsel worden gegeven.

Recentelijk konden de haren

evenwel met ander materiaal

worden vergeleken, waardoor

de determinatie nu met ze-

kerheid wasbeerhond Nycte-
reutes procyonoides betreft.

Het is bekend dat wasbeer-

honden dikwijls gebruik ma-

ken van verlaten vossen- en

dassenburchten.

Het gegeven werd weer ac-

tueel door de vangst van een

wasbeerhond in de zomer van

1992 te Arendonk tussen de

Ronde Put en de Reuzelse

Moer nabij de Nederlandse

grens(pers. med. DieterHen-

seler). Het dier was verstrikt

geraakt in prikkeldraad en

werd door jagers bevrijd,
waarna het wist te ontsnap-

pen. Het gebied bestaat uit

dichtgegroeide vochtige hei-

develden met vennen en

moerassen tussen verschei-

dene weiden en bossen.

Voor zover bekend zijn dit

de eerste waarnemingen van

de wasbeerhond in België.
Het is bekend dat de soort

zich sedert de zestiger jaren

vanuit het oosten uitbreidt en

via Duitsland ook België en

Nederlandkan bereiken. Het

is evenwel niet zo dat de soort

in Duitsland in groten getale
voorkomt, laat staan dat deze

zich er regelmatig voortplant.
Het blijft daarom raadsel-

achtig waar de dieren van-

daan komen, temeer daar de

huidige meldingen zich res-

pectievelijk in Oost-Vlaande-

ren en Antwerpen situeren,

terwijl zulke waarnemingen
eerder in het grensgebied met

Duitsland te verwachten zijn.
De huidige vindplaatsen lig-

gen ver van die van eerdere

meldingen, zoals de omgev-

ing van Parijs (melding da-

teert reeds uit 1979) en Ne-

derlands Limburg. Er moet

dan ook rekening worden ge-

houden met het feit dat de

dierenuit gevangenschapzijn

ontsnapt.
Dirk Griel, Econnection, Zotte-

gemstraat 2, 9688 Schorisse

Afdruk van voetzolen van de bij

Kootwijk aangetroffen wasbeer-

hond. Rechts-boven: voorpoot;

links-onder: achterpoot.
Foto Joop van Osch/IBN


