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Waarnemingen
Albino bosspitsmuis
in de Lindevallei

De vier eerder geregistreerde

vondsten in Nederland werden

ook in ruige, vochtige vegeta-
ties gedaan. De struktuur van

dergelijke vegetaties biedt

mogelijk een extra bescher-

ming tegen predatie

(Wardenaar& Aarts, 1994).

Vincent Marlens, Natuur- &

Vogelwacht Dordrecht, Noord-

erelsweg 4a, 3329 KH Dor-

drecht.
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Dassenburcht na der-

tig jaar heropend!

Omtrent 1965 wordt een das-

senburcht in een holle weg in

Klein-Spouwen (nu een deel-

gemeente van Bilzen) om een

niet gekende reden verlaten.

Omwonenden vertellen dat de

das is ‘opgeruimd’. De land-

weg is omgeven door een fraai

kleinschalig landschap in de

overgang van Vochtig- naar

Droog-Haspengouw.
Kilometers meidoornhagen en

honderden hoogstammige

fruitbomen worden afgewis-

seld met relatief kleinschalige

akkers. Het reliëf is glooiend

en wordt her en der geaccentu-

eerd door taluds met veel

struikopslag.

In de volgende twee decen-

nia neemt het dassenbestand

in de streek verder af. Het is

de periode van schaalvergro-

ting in de landbouw en rooi-

premies voor hoogstammige

fruitbomen. De dichtstbijzijn-

de dassenpopulaties bevinden

zich dan naar het oosten in de

Voerstreek (± 20 km) en naar

het westen in de kasteelruïne

van Kolmont (± 15 km).

Natuurbeschermers in Droog-

Haspengouw hebben een her-

kolonisatie van deze streek

door de das al opgegeven. Aan

het eind van de jaren tachtig

zijn er echter opnieuw sporadi-

sche meldingen van dassen. Zo

worden in Val-Meer (Riemst)

twee jonge dassen ziek en uit-

geput aangetroffen in het open

akkerland van Droog-Has-

pengouw. Bij de lokale bevol-

king is niets bekend over een

naburige dassenburcht.

In de jaren daarna wordt

steeds duidelijker dat de das-

senpopulatie in de Jekervallei

zich uitbreidt. In ‘93 wordt

nieuwe activiteit gesignaleerd
in Klein-Spouwen op precies
dezelfde plaats als dertig jaar

geleden. De twee openingen

die de vestiging vorig jaar ken-

de zijn nu uitgegroeid tot een

heuse burcht met vijf openin-

gen met bijhorende puinho-

pen. Met de heropening van

deze vestiging groeit de hoop
dat de das ook het brongebied

van de Demer terug zal bevol-

ken. Zijn aanwezigheid kan

een belangrijk argument zijn

om in de lopende ruilverkave-

lingsprojecten in Vochtig-

Haspengouw ruime aandacht

te besteden aan natuur en

landschap.

Lambert Schoenmaekers

De noordse woelmuis

in het Utrechtse

vechtplassengebied

In het najaar van 1993 heb ik

muizen gevangen in het zuide-

lijk deel van het Vecht-

plassengebied, met behulp van

40 life traps. In de Oostelijke

Binnenpolder van Tienhoven

bleken twaalf muizensoorten

voor te komen, waaronder

tweekleurige bosspitsmuis, wa-

terspitsmuis, dwergspitsmuis,

dwergmuis en noordse woel-

muis. Noordse woelmuizen

werden op twee geïsoleerde

plekken in de polder gevangen.

In beide gevallen betrof het

een zeer vochtig rietland met

een groot aantal plantesoorten,
zoals wederik, wateraardbei,

kattestaart, moerasvaren en

waterzuring. In deze rietland-

jes (500 en 750m2) werd de

noordse woelmuis in groot

aantal gevangen. Gemiddeld

zaten er vijf exemplaren in tien

vallen, per controle. In de riet-

landjes kon het waterpeil in

zeer korte tijd aanzienlijk stij-

gen (5 cm in 24 uur). Aard-

muizen werden binnen 1 km

afstand gevangen in de

Binnenpolder, in vergelijkbare

rietlandjes en in drogere bioto-

pen. Of de aardmuis zich uit-

Tijdens het VZZ-onderzoek

naar kleine zoogdieren in de

natte natuurgebieden in

Friesland werd op 14 septem-

ber 1994 in de Lindevallei een

albino bosspitsmuis Sorex

cf.araneus dood in een val aan-

getroffen. Het betrof een volle-

dig albinistisch, vermoedelijk

subadult exemplaar met een

witte vacht en rode ogen. De

landpunten waren rood. Het

gemeten gewicht bedroeg 6.2

gram en de kopromplengte 64

mm. Het dier is opgenomen in

de collectie van het Nationaal

Natuurhistorisch Museum in

Leiden.

De vangst werd gedaan in

een vochtige rietruigte-vegeta-

tie van een verlande arm van

de Linde. In dezelfde raai van

20 vallen werden nog 10 vang-

sten gedaan van bosspitsmui-

zen, die alle de uiterlijke ken-

merken hadden van de gewone

bosspitsmuis. Daarnaast wer-

den onder andere ook enkele

waterspitsmuizen Neomys fo-
diens gevangen.
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breidt ten koste van de noord-

se woelmuis is niet duidelijk.

De noordse woelmuis is in

Utrecht bekend van de Botshol

en de Loosdrechtse plassen

(Broekhuizen et al., 1992). In

november 1994 werden door

mij in de Botshol echter alleen

aardmuizen gevangen. In het

zuidelijk deel van het Vecht-

plassengebied is de soort nog

niet eerder vastgesteld. In de

Tienhovense plassen en de

Westbroekse zodden, waar

geschikte rietlanden en trilve-

nen veelvuldig voorkomen,

ving ik echter alleen aardmui-

zen. In het zuidelijk deel van

de Loosdrechtse plassen kon ik

wel weer noordse woelmuizen

vangen, op één nieuwe plek.

Het menu van twee bosuilen

bestond hier voor 35 procent

uit noordse woelmuizen. Om-

dat niet met valrasters gewerkt

werd en individuen niet

gemerkt werden, zijn aantals-

schattingen niet mogelijk.

Gezien de geringe oppervlakte

van de terreinen waar noordse

woelmuizen aangetroffen wer-

den, lijkt het gerechtvaardigd

de soort zeldzaam te noemen

in het zuidelijk Vechtplas-

sengebied. Of de noordse

woelmuis voorkomt in de

Bethune polder. Molenpolder
of Gagelpolder is niet bekend.

Van den Hoek (1975) maakt

melding van het voorkomen

van noordse woelmuizen in de

Gagelpolder. Jonge & Dienske

(1979) vingen hier echter

alleen aardmuizen.
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Strookje nat rietland in de

Oostelijke Binnenpolder van

Tienhoven, waar de noordse woel-

muis blijkt voor te komen.



ZOOGDIER 1994 5 (4) 36WAARNEMINGEIM

Das eet vos

Tijdens een bezoek aan een

dassenburcht ergens op de

Veluwe, in februari 1994, vond

ik de staart en enkele botten

van een volwassen vos op een

bewoonde dassenburcht. Jonge

vosjes worden misschien wel

af en toe door dassen buitge-

maakt, maar een volwassen

vos? De jachtopziener vertelde

me wat er was gebeurd. Een

collega van hem had aan het

eind van een middag in januari
vanaf een hoogzit een vos

geschoten. Een in de direkte

omgeving aanwezige das kwam

langzamerhand dichterbij,

vond de dode vos en begon

ervan te eten. Toen de jachtop-
ziener een uur of drie later van

de hoogzit afkwam, was de vos

niet meer te vinden. Nazoeken

met de hond leidde naar een

honderd meter verderop gele-

gen dassenburcht. Het gedrag

van de hond maakte duidelijk

dat de vos de burcht in was

gesleept.

Dit alles doet denken aan

het begin van het hoofdstuk

over het voedsel van de das, in

Hans Kruuks boek ‘The social

badger’: “Als er olifanten in

Europa zouden leven, zouden

ze vroeg of laat opduiken in

het voedsel van de das. De lijst
van voedselsoorten, gevonden

in dassenkeutels, is zo goed als

eindeloos.” De vos staat er nu

dus ook op.

Hans Vink

Oververhitte

vleermuizen?

Op 13 juli 1994 werden door

mijn vrouw rond het middag-

uur ongeveer 12 vleermuizen

gevonden op een vreemde

plaats. Ze zaten achter de deur

van een trap op de begane

grond van een huis in

Frederiksoord (Drenthe), en

wel achter het onderste deel

van de deur, tussen het onder-

ste stootbord van de trap en de

deur (zie schets).
Het gaat om een vrijstaand

woonhuis met op de eerste

verdieping enkele zelden

gebruikte slaapkamers. Ook de

zolder op de volgende verdie-

ping wordt nauwelijks

gebruikt. De kap heeft houten

dakbeschot en is gedekt met

pannen. Vanaf de begane
grond gaat de genoemde trap

(hout, ongeveer 80 c. breed)

onder een helling van 60° naar

boven.

Later vonden we op een

slaapkamer een verdroogde

vleermuis, die verstrikt was

geraakt in de stekels van een

cactus; vanafeen foto werd hij

door Erik Menkveld gedeter-

mineerd als dwergvleermuis

Pipistrellus pipistrellus.

De vraag is waarom de vleer-

muizen zich op deze merk-

waardige plaats teruggetrokken

hadden? Mogelijk was het

onder de kap te warm en heb-

ben de vleermuizen de koelste

plaats gezocht: de vloer van de

begane grond. Onder de kap
kon de temperatuur tijdens
deze warme zomer stijgen tot

25 a 30 °C.

Ik ben benieuwd of er afge-

lopen zomer meer van zulke

merkwaardige vleermuiswaar-

nemingen zijn gedaan. U kunt

mij bereiken op onderstaand

adres.

Machiel de Vos, van Waldeck

Pyrmontlaan 2, 3832 GC

Leusden.

Vos doet mee met

muizenonderzoek

in het afgelopen voorjaar heb

ik onderzoek gedaan naar mui-

zen in verschillende biotopen

langs geuloevers in een infrl-

Tekening Floor van der Vliet

'Hmmmmmmmmmmmmmmmuis'.
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tratiegebied in de Amster-

damse Waterleidingduinen

(AWD), ten zuiden van Zand-

voort.

Al vrij snel na het begin van

het onderzoek kwam regelma-

tig een vos kijken als ik om-

streeks zeven uur ’s avonds de

muizenvallen op scherp ging
zetten. Spoedig had deze

nieuwsgierige rekel (het was

een mannetje) door wat ik aan

het doen was en volgde hij mij

als ik ’s nachts de vallen kon-

troleerde. Als een muis uit een

val in een plastic zak werd

geschud en in de zak begon

rond te lopen, reageerde de

vos doorte gaan zitten en aan-

dachtig te luisteren. Steeds

kwam Rein in aktie als ik een

gevangen muis had gesext,

gewogen en gemerkt, en hem

vervolgens de vrijheid terug-

gaf. Liet ik een muis los en

bleef ik op dezelfde plek staan,

dan gebeurde er niets; de muis

zocht een veilig heenkomen.

Liep ik echter door, nadat ik

de muis had losgelaten, dan

had Rein de muis vaak al te

pakken voordat ik er erg in

had. Dit kwam mijn onderzoek

niet erg ten goede, maar tege-

lijkertijd leerde ik de vos waar-

deren als een intelligent dier,

dat al snel leert hoe het zo

gemakkelijk mogelijk aan

voedsel kan komen.

Dave Zappey, Jan van Kanhof

3, 2202 VL Noordwijk.
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Dwergvleermuis gevangen door de

stekels van een cactus.


