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Waarnemingen

Siberische grond-
eekhoorn aan de

Belgische kust
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Bever(s)
in Limburg 3

Onlangs werd in een bericht in

Zoogdier 4(2) de suggestie

gewekt dat de doodgevonden

bever in Roermond op 14 april
1993 en de bever(s) in

Afferden in Noord-Limburg

mogelijk één en hetzelfde dier

betreffen (Nolet, 1993).

Recente waarnemingen van

verse beversporen in Afferden

sluiten dit echter uit.

De bever Castor fiber in

Afferden zou blijkens dit

bericht aanwezig zijn geweest

van december 1992 tot maart

1993. De eerste beversporen in

Afferden werden echter al

gevonden in oktober 1992

(Buys, 1993). Bovendien zijn
hier, na de doodvondst in

Roermond, nog verse bever-

sporen aangetroffen door

medewerkers van de provincie

Limburg. Van maart tot juli
1993 voerde de provincie

Limburg een vogelinventarisa-
tie uit aan de oostzijde van de

Maas, tussen Venlo en Mook.

Daarbij werden ook waarne-

mingen van zoogdieren verza-

meld. De locatie, waar de eer-

ste sporen zijn gevonden, is

verschillende keren bezocht. In

de maanden april, mei en voor

het laatst in juni zijn hier verse

vraatsporen aangetroffen (aan

linde en berk). Het aantal aan-

geknaagde bomen was welis-

waar gering, maar dat is niet

verwonderlijk, vanwege de bre-

dere voedselkeuze van de

bever in deze tijd van het jaar.
Dat de bever zich voor lan-

gere tijd in Afferden heeft

gevestigd bleek eveneens tij-

dens een excursie van de

Zoogdierenwerkgroep van het

Natuurhistorisch Genootschap

Limburg in april van dit jaar.

Vlakbij de plek, waar de eerste

vraatsporen gevonden zijn,
werd een dam aangetroffen.

De dam is gemaakt in een

smalle, stromende beek van

één meter breed op een

beschutte plaats temidden van

een klein gemengd bosje. De

bever zelf is echter (nog) niet

gezien. Na juni zijn geen

bezoeken meer gebracht aan

het gebied. Het is opmerkelijk
dat buiten de bekende vind-

plaats geen nieuwe locaties met

vraatsporen zijn gevonden tij-
dens de vogelinventarisatie.
Ludy Verheggen, Breitnerstraat

57, 6165 VN Geleen
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Dam van bever in een beek bij

Afferden, juni 1993.

Foto Ludy Verheggen

Uit Vlaanderen is bekend dat

zich verspreid over het gewest

verscheidene, kleine populaties
van de Siberische grondeek-
hoorn Tamias sibiricus weten te

handhaven (Zwaenepoel,
1993). Bij een bezoek aan een

bouwwerf in september 1992

kon ik vaststellen dat de

Siberische grondeekhoorn zich

ook in de Belgische kuststreek

had gevestigd. Ik observeerde

gedurende langere tijd twee

exemplaren die weinig schuw

waren en aan de rand van het

Calmeynbos te De Panne naar

voedsel zochten.

Later bevestigden omwonen-

den het frequent voorkomen

van deze soort in het uitge-
strekte bosgebied. Dit was

reeds gedurende verscheidene

jaren het geval. Mijn navraag

wees eveneens uit dat de die-

ren, die het gebied destijds

koloniseerden, uit het nabijge-
legen pretpark Meli waren ont-

snapt.

Denis Dujardin, Jan Breydellaan

47, 8500Kortrijk
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Das steekt IJssel over

Het onderzoek aan uitgezette
dassen Meles meles in midden

Overijssel blijft verrassingen

opleveren. Vorig jaar spoelde
er een das aan op Ameland;

die had vermoedelijk op eigen
kracht de kust van de

Waddenzee bereikt (Mulder,

1992). Deze zomer is gebleken
dat één van de uitgezette das-

sen de IJssel is overgestoken.
Het betrof (alweer) een wijf-

je, dat na haar invrijheidstelling
in midden mei was gaan zwer-

ven. Ze kon nog tot eind juni
1993 gevolgd worden. De laat-

ste waarneming was dat ze de

dag doorbracht in een parkje in

het midden van Nijverdal.

Haar zendersignaal kon tijdens
een zoektocht per vliegtuig op

8 juli nergens meer in midden

Overijssel gevonden worden.

Eigenlijk was toen al de hoop

opgegeven ooit nog iets van

haar te vernemen. Een nieuwe

zoektocht per vliegtuig, die

bedoeld was voor twee andere

zwervende dassen, leverde op

18 juli een verrassing op.

Nauwelijks was het vliegtuigje
van de grond, of het zendersig-

naal kwam luid en duidelijk

door: de das zat vlak naast het

vliegveld Teuge in een maïs-

veld. Teuge ligt ten noordoos-

ten van Apeldoorn, hemels-

breed op ruim 40 km afstand

van de uitzetplek bij Ommen.

Helaas is onze hoop, dat

deze das aansluiting zou vin-

den bij een dassenfamilieop de

Veluwe, inmiddels in rook

opgegaan: het dier werd in

augustus doodgereden op de

A50.

Uit dit voorval is duidelijk

dat dassen in principe in staat

zijn om brede rivieren over te

steken. Dit was al eerder

geconstateerd, tijdens een

onderzoek van Broekhuizen

c.s. in 1984, waarbij een uitge-

zette jonge wijfjesdas aan de

andere kant van een brede

rivier, de Maas, terecht kwam.

Toen was nog niet duidelijk of

het dier overgezwommen was

of gebruik had gemaakt van

een brug (Broekhuizen et al.,

1986). Nu uit het Overijsselse
onderzoek is gebleken dat das-

sen graag en veel te water gaan

en soms dagelijks riviertjes

overzwemmen, is het zeer

waarschijnlijk geworden dat

beide grote rivieren zwem-

mend zijn overbrugd. In hoe-

verre ook in het wild opge-

groeide dassen geneigd zijn dit

soort grote barrières te nemen,

staat nog te bezien.

Jaap Mulder, Hammerweg 67A,

7731 AL Ommen
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Een butskop gestrand
in Noord-Holland

Op 25 augustus 1993 strandde

een nog levende butskop

Hyperoodon ampullatus bij

Hargen aan Zee, even ten zui-

den van de Hondsbossche

Zeewering. Het was een vol-

wassen wijfje van 7,8 meter

lang. Zij werd om ongeveer elf

uur ’s-morgens ontdekt, zwem-

mend vóór de dijk, en men

was er getuige van hoe zij vast-

liep op het strand. Na enkele

martelende (vooral voor de

butskop) en volstrekt zinloze

pogingen de circa 2,5 ton

wegende walvis in zee terug te

duwen, stierf de butskop rond

één uur ’s-middags. De dieren-

arts/patholoog van de Zeehon-

dencrèche Pieterburen, Manuel

Foto Ron Kastelijn

Gestrande butskop bij Hargen aan

Zee, 25 augustus 1993.
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Garcia Hartmann, verrichtte

sectie op het verse kadaver; hij
constateerde een ernstige infec-

tie van lever en milt. Mede-

werkers van het Nationaal Na-

tuurhistorisch Museum te

Leiden hebben op dezelfde dag

het skelet geborgen, alsmede

een aantal organen voor verder

onderzoek.

Het is de twaalfde butskop
die deze eeuw op de Neder-

landse en Belgische kust

strandde. In juli 1990 werd een

levende butskop gesignaleerd
in de Sloehaven bij Vlissingen,

die weer is weggezwommen

(Bekker, 1990). Merkwaardig
was dat er in augustus 1993

een wijfje met jong strandde op

Hiddensee, een eiland ten wes-

ten van Rügen: de eerste stran-

ding van een butskop in de

Oostzee in deze eeuw.

In een volgend nummer van

Zoogdier hopen wij meer te

vertellen over de butskop en

enkele van zijn verwanten: de

spitssnuitdolfijnen, die zo nu

en dan in onze wateren ver-

zeild rake.

Chris Smeenk, Nationaal Na-

tuurhistorisch Museum, Postbus

9517, 2300 RA Leiden
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Grijze
grootoorvleermuis in

Zeeuws-Vlaanderen

Tijdens een kamp van de zoog-

dierenwerkgroep van de

Nederlandse Jeugdbond voor

Natuurstudie werden op 5 juni
1993 drie kerkzolders in de

nabijheid van Hulst (Zeeuws-

Vlaanderen) op het voorkomen

van vleermuizen gecontroleerd.
In Hengstdijk hing een bruine

grootoor Plecotus auritus op de

zolder, in Heikant werd niets

gevonden, maar in de kerk van

Koewacht was het raak: aan de

achterzijde van de kerkzolder

hingen vier grijze grootoren

Plecotus austriacus aan het pla-
fond. De dieren zijn herkend

Foto Ron Kastelijn
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aan de hand van hun donkere

masker en lichaamskleur, het-

geen vanuit meerdere posities
zichtbaar was. Vanwege de

hoge hangpositie konden we

de traguspunt en wratten

helaas niet goed zien.

In de nacht van 6 juni 1993

zagen we de grijze grootoren in

Koewacht vanaf 50 minuten

voor zonsopgang in de tuin

naast de kerk jagen. Ze vlogen
langzaam, vrijwel op dezelfde

manier als grootoorvleermui-

zen dit ook kunnen. Op de

ultrafoon ontvingen we alleen

een fluister-sonar, die met een

gevoelige ontvanger pas binnen

twee meter afstand hoorbaar

was. Deze was niet te onder-

scheiden van de grootoorvleer-
muis. Het geschatte aantal tik-

ken per seconde bedroeg meer

dan 15. De langere FM-sweep

op lagere frequenties zoals

beschreven door Ahlén (1990)

werd daarbij niet gehoord.
In de periode 1964-1972 zijn

grijze grootoren maar liefst in

zeven dorpen in oostelijk
Zeeuws-Vlaanderen gevonden

(Glas, 1975), waaronder het

dorpje Koewacht. Meestal wer-

den alleen dode dieren aange-

troffen. Na 1972 is in deze

streek de aandacht voor grijze

grootoren verslapt. De waarne-

ming van Koewacht maakt

aannemelijk dat de grijze

grootoorvleermuis in Zeeuws-

Vlaanderen nog steeds voor-

komt.

Arjan & Marlijn Boonman, Prof.

de Vrieslaan 47, 3571 GG

Utrecht
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Wilde zwijnen in het

Geuldal

In Zoogdier 4(1) wordt mel-

ding gemaakt van een kleine

populatie wilde zwijnen Sus

scrofa in de Voerstreek, die

zich aanhet uitbreiden is (Criel

& Zeevaert, 1993). Op zondag

6 juni 1993 nam ik, samen met

mijn broer, een wild zwijn
waar in het Schweibergerbosch

(gemeente Wittem). Mogelijk is

dit dier afkomstig uit België.
De plaats van waarneming

ligt hemelsbreed acht kilometer

van Sint-Martens-Voeren, dat

omgeven is door bosgebieden.
Van het Schweibergerbosch tot

de Belgische grens loopt één

aaneengesloten stuk bos.

Alleen de westhelling van het

Gulpdal is schaars begroeid.
Het waargenomen exemplaar
zou via deze bossen naar het

noorden getrokken kunnen

zijn. Uit onderzoek aan, met

zenders uitgeruste wilde zwij-

nen in de Franse Pyreneeën is

bekend dat wilde zwijnen

regelmatig bergkammen over-

steken en daarbij grote afstan-

den per dag afleggen (monde-

linge mededeling J. Timmer).
In het verleden werd er in

het Schweibergerbosch nog op
wilde zwijnen gejaagd. Een

man van 75, die zijn gehele
leven in het buurtschap Bissen

gewoond heeft, vertelde dat hij
rond 1948 voor het laatst als

drijver had meegedaan aan de

jacht op wilde zwijnen in dit

bos.

J. van Hoojf, Dal Bissenweg II,

6281 NC Mechelen
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Amerikaanse nerts te

Mechelen

Op 13 augustus 1993 heb ik

aan het Zennegat te Mechelen

(België) tegen 19.30 uur een

Amerikaanse nerts waargeno-

men. Vanaf de sluismuur zag

ik het dier op zeven meter

onder mij uit de oeverbegroei-

ing komen. Hij bleef even op

de stenen langs de waterkant

rond draaien (het was eb) en

ging vervolgens zonder aarze-

len te water. Hij zwom naar de

overkant, alwaar hij na wat

heen en weer geloop in de

hoge vegetatie verdween. Uit

alle kenmerken, waaronder het

gevulde karakter van de, niet te

lange, staart en de lichtere plek

op de onderkin was duidelijk
dat het hier een Amerikaanse

nerts Mustela vison betrof.

Het is onduidelijk waar het

dier vandaan kwam. De Zenne

is erg smerig, maar de omge-

ving is zeer geschikt vanwege

het moerassige en laaggelegen
karakter van de Dijle en

Rupelpolders. Het is echter

nog niet onomstotelijk vastge-

steld dat Amerikaanse nertsen

zich in België en Nederland in

het wild voortplanten
(Broekhuizen et al., 1992). Dit

in tegenstelling tot Groot-

Brittannië, Noord-Skandinavië

en het oosten van Duitsland. In

het verleden (circa 15 jaar gele-

den) heeft zich bij Liezele,

gemeentePuurs, wel een popu-

latie langere tijd weten te hand-

haven (mondelinge mededeling
D. Criel). Of deze dieren zich

ook voortplantten is nooit ach-

terhaald.

Koen de Smet, Delftstraat 4,

2140Borgerhout
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De grijze grootoorvleermuis komt

toch nog in Zeeuws Vlaanderen

voor.


