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Boekbespreking
Driemaal otters

Om deze theorie te toetsen

moet je het dier in zijn natuur-

lijke omgeving onderzoeken en

zoveel mogelijk gegevens over

zijn leefgebied verzamelen: wat

eet hij, waar haalt hij het van-

daan, wat is het aanbod, hoe-

veel jongen worden er geboren

en waar gebeurt dat, enz.? Het

mooiste is als je de soort in ver-

schillende gebieden kunt

onderzoeken. Hans Kruuk ver-

keerde in die gelukkige

omstandigheid en beschrijft de

otters en hun leefgebied in

Shetland, waar ze langs dekust

leven, en in de binnenlanden

van Schotland, waar ze langs
rivieren en meren leven. De

waarnemingen aan deze wilde

otters leveren veel nieuwe

inzichten op, zowel over otters

(de meeste kennis over

Europese otters was afkomstig

uit onderzoek aan dieren in

gevangenschap of aan de hand

van sporen in het veld), als

over de juistheid van de ‘theo-

rie’. Het boek eindigt met een

kleine herziening van de theo-

rie.

‘Wild otters’ leest als een

detective. Er wordt regelmatig

verwezen naar onthullingen die

verderop volgen en wakkert zo

de nieuwsgierigheid aan naar

het hoe en waarom. Voor de

kritische lezer die zelf geen

ervaring heeft met in het wild

levende otters zullen sommige

onthullingen niet zo overtui-

gend overkomen. Het cijferma-
teriaal waarop de uitspraken

zijn gebaseerd is soms zo sum-

mier, dat nog volop discussie

mogelijk is over de conclusies

dieHans Kruuk trekt. Het boek

maakt echter eens te meer dui-

delijk hoe belangrijk veldbiolo-

gisch onderzoek is voor een

effectief beheer van een

bedreigde diersoort: er worden

heel wat heilige torentjes over

de leefwijze van otters omver

gegooid.

De andere twee boeken zijn

van geheel andereaard. Ze zijn

geschreven doorde directeuren

van Aqualutra in Nederland en

van het Otter-Zentrum in

Duitsland. Beide boeken vol-

gen hetzelfde stramien, dat

begint met een samenvatting

over de biologie van de otter.

Hieruit blijkt dat het boek van

Claus Reuther eigenlijk al ver-

ouderd is, omdat hij nog niet

over de resultaten van Hans

Kruuk’s onderzoek beschikte.

Daar staat tegenover dat hij, in

tegenstelling tot Addy de

Jongh, over eigen onderzoeks-

resultaten kon beschikken.

Overigens is er wel iets bekend

over de otters die ooit in

Nederland leefden, wat ik

helaas miste in het boek van

Addy de Jongh (zie van

Wijngaarden & van de Peppel,

1970).

Vervolgens wordt ingegaan

op de dramatische achteruit-

gang van de otter in beide lan-

den sinds het begin van deze

eeuw en welke oorzaken hier-

aan mogelijk ten grondslag

lagen. Beide boeken eindigen
met maatregelen die genomen

kunnen worden om het zoet-

watermilieu weer leefbaar te

maken voor otters. Dit gebeurt

in algemene termen, zodat het

voor een terrein- of waterbe-

heerder niet zoveel waarde

heeft.

De grootste waarde van

beide boeken ligt waarschijnlijk

in de vele foto’s en de anekdo-

tes (vooral die over Addy en

zijn tamme otterPenny), die de

nog onwetende burger warm

Wie in de gelukkige omstandig-

heid is geweest om onderzoek

te mogen doen aan in het wild

levende otters zal met mij

beamen dat otters verslavend

zijn. Dit blijkt ook wel uit het

verschijnen van drie boeken

over otters, geschreven door

drie mensen die al vele jaren

zeer begaan zijn met het lot

van de Europese otter: Hans

Kruuk, Addy de Jongh en

Claus Reuther.

‘Wild otters’ van Hans Kruuk

is een samenvatting van het

onderzoek dat hij de afgelopen

10 jaar heeft verricht aan de

Europese otter Lutra lutra.

Eigenlijk is het een vervolg op

zijn eerdere boeken ‘The social

badger’ en ‘The spotted hyena’

en verhaalt het over de vraag

die elke bioloog en natuurbe-

schermer bezighoudt: wat limi-

teert de aantallenvan een soort

in een bepaald gebied? Zoals

de meeste ecologen zoekt hij

het antwoord in de relatie tus-

sen het individu en zijn leef-

omgeving, met name het plaat-

selijke voedselaanbod.
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kunnen maken voor een otter-

vriendelijk zoetwaterbeheer.

Als dat het doel van de boeken

is geweest, dan voldoet het

boek van Claus Reuther hier

beter aan, omdat hier bedui-

dend meer aandacht aan de

vormgeving is gegeven. Wie

het boek van Addy de Jongh

koopt steunt daarmee echter

ook het otterpark Aqualutra,

waar men de otters in levende

lijve kan zien. En daar kan geen

enkel boek tegen op!
Dennis Wansink
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Muizen in de duinen

In mei verscheen de rapportage

van het muizenonderzoek dat

Floor van der Vliet in 1993 in

de Amsterdamse Waterleiding-

duinen (AWD) heeft uitge-

voerd. Het onderzoek is uitge-

voerd in het kader van het

bestuderen van verschillende

beheersvormen van duingras-

landen in de AWD; beweiden

(met koeien ofschapen), maai-

en of niets doen. Dit rapport is

het eerste deelrapport van een

reeks, waarop later twee over-

koepelende rapporten (over

maaibeheer en begrazing)

gebaseerd zullen worden.

Bij vergelijking van de vang-

sten en het gebruik van de spo-

rentunneltjes in de diverse

vegetatietypen kwam duidelijk

naar voren dat in korte grasve-

getaties alleen muizen werden

gevangen op plaatsen waar

bomen staan. Kennelijk erva-

ren de muizenkort gras als een

onveilige plek. De meeste

vangsten werden gedaan in

lang gras ofonder struweel. De

hoogste dichtheid werd gecon-

stateerd in een rietkraag langs

een infiltratiegeul, waar veel

bosmuizen gevangen werden.

In een hoge gras- of kruiden-

laag op een vochtige bodem

werden alle vijfgenoemdemui-

zesoorten gevangen. De rosse

woelmuis is alleen aangetrof-

fen op plaatsen waar zich strui-

ken of bomen in de nabijheid

bevinden. In korte grasvegeta-

ties werden ook nauwelijks

holen, vraatsporen of uitwerp-

selen van muizen aangetroffen;

het zijn blijkbaar de minst

geschikte leefgebieden voor

muizen in het duin.

Korte vegetatie ontstaat

onder andere door begrazing

en maaien. Begrazing vindt in

het hele duin plaats door konij-

nen, reeën en damherten, maar

op het eiland van Rolvers ook

een deel van het jaar door pin-
ken. Indien er voldoende afwis-

seling bestaat met vochtige

delen met een hoge kruiden-

laag en overgangen naar stru-

weel, kunnen de muizen zich

hier goed handhaven. Ook in

terreinen waar gemaaid wordt

zijn de gedeelten met een hoge

begroeiing van belang voor

herkolonisatie.

Het rapport ontleent een

meerwaarde aan de samenvat-

ting van muizenonderzoek in

andere duingebieden van

Noord- en Zuid-Holland.

Hierbij zijn helaas de vangstge-

gevens in Voornes Duin van

onder andere de zoogdieren-

werkgroep van de NJN, alsme-

de van onderzoek in het

Zwanenwater, over het hoofd

gezien. Naast overeenkomsten

vallen ook enkele verschillen

op: zo lijkt de veldmuis, die het

in de AWD goed doet, in

Meijendel te zijn verdwenen.

In de bespreking van het

onderzoek van Hieselaar in de

AWD en van het recente

onderzoek in Meijendel wor-

den niet alle gevangen muize-

soorten genoemd. Ook zijn

slechts enkele resultaten van

het uitgebreide braakballenon-

derzoek van Fred Koning in de

AWD opgenomen. Uilen zijn
betere muizenvangers dan

mensen; in braakballen zijn

bepaalde trends in de muizen-

populatie vaak sneller te volgen
dan met behulp van inloopval-

len.

In het rapport worden geen

duidelijke beheersaanbevelin-

gen gedaan. Wel kunnen we

tussen de regels door lezen dat

in de AWD de vochtige gedeel-

ten de belangrijkste leefgebie-
den voor muizen zijn. Bij het

beheer van de geuloevers zou

rekening gehouden moeten

worden met de biotoopeisen

van de waterspitsmuis, waarvan

de afgelopen jaren enkele

exemplaren zijn vastgesteld,

maar waarvan nog niet bekend

is hoe groot depopulatie is. Als

uitsmijter is in bijlage 4 een

goed overzicht van het voorko-

men en de talrijkheid van de in

de Hollandse duinen voorko-

mende muizen verstopt.
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