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Waarnemingen
Lynxen in Limburg

Deze zomer nam Hans Vink

mijn foto’s mee naar Cvetko

Stania in Slovenië, die onder-

zoek doet aan met zenders uit-

geruste lynxen. Hij stelde enke-

le foto’s van sporen van ‘zijn’

dieren beschikbaar. De gelijke-

nis is frappant. Dus toch....

De moraal van onze waarne-

ming moet zijn dat wie gaat

wandelen in Limburg - en dat

is ook om andere redenen de

moeite waard - moet letten op

grote kat-achtige prenten en

vooral zijn fototoestel en meet-

latje niet moet vergeten. Meet

de prenten dan beter op dan ik

deed. Want echt veel over de

lynx in Limburg is er niet

bekend. Gaat het hier om ver-

scheidene dierenof slechts één

(lynxen kunnen heel grote

home ranges hebben), waar

komen ze vandaan, waar leven

ze van.... Mijn twijfel is geslon-

ken, mijn verbazing en vooral

nieuwsgierigheid zijn alleen

maar toegenomen.

Sim Broekhuizen, Instituut voor

Bos- en Natuuronderzoek,

Postbus 23, 6700 AA

Wageningen, telefoon 026-

3546800 (NL).
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‘Supervos’ op

roverspad
Bij verschillende particuliere

pluimveehouders te Ingel-
munster (West-Vlaanderen)

sneuvelden in het voorjaar van

1996, nacht na nacht, een aantal

dieren. De verwijtende vinger

ging algauw naar de vos - hét

dier dat nog steeds vele gemoe-

deren bezighoudt sinds zijn

opmerkelijke, recente terug-

keer na decennia-lange afwe-

zigheid. Ook hoge en goed ver-

ankerde afrasteringen schenen

de supervos niet tegen te hou-

den, tot
... duidelijk werd dat

de snode dader niet een vos

maar een wasbeer bleek te zijn.

Een lading hagel maakte een

einde aan ’s wasbeers vrijbui-

tersleven.

Koen Van Den Berge

Prent van een vrouwtjes-lynx in

de modder, in Slovenië. Let op de

asymetrische plaatsing van de

teenzooltjes, kenmerkend voor

kat-achtigen. Foto Cvetko Stania

Prent gevonden nabij Epen op 9

maart 1996. De diameter van de

lensdop is precies 5 cm. Gezien

de grootte van de prent zou het

om een mannetjes-lynx kunnen

gaan. Foto Sim Broekhuizen

Al enige tijd drongen berichten

dat in Nederlands Limburg

sporen van lynxen werden

gevonden ook door tot buiten

deze provincie. Verbazing, twij-
fel en nieuwsgierigheid alom.

Om daaraan tegemoet te

komen hebben Leo Backbier

en Ed Gubbels in het septem-

bernummer van het

Natuurhistorisch Maandblad

alle lynx-gegevens waarover ze

beschikten op een rij gezet.

Goed werk, waarmee de sluier

van geheimzinnigheid die over

de waarnemingen lag voor een

belangrijk deel is weggenomen.

Nadat tot 1991 twee waarne-

mingen van een lynx bij Echt

(Midden-Limburg) waren

gemeld, hebben de auteurs nog

20 waarnemingen van prenten

van de lynx verzameld, waar-

van 18 uit Zuid-Limburg.

Helaas is maar één vondst door

gipsafdrukken en foto’s daar-

van gedocumenteerd.

Toen op 8 maart j.l. het

beschermingsplan voor de

hamster in Maastricht werd

aangeboden, was ik zo gelukkig

daar de gipsafdrukken die Jan

Baars maakte te kunnen zien.

Het waren grote kat-achtige

prenten en mijn eerste con-

frontatie met een lynxenspoor.
De dag daarop wandelde ik

samen met mijn vrouw in de

buurt van Epen, en zei ik haar,

maar half gemeend, dat we ook

op lyxenprenten moesten let-

ten. Korte tijd daarna stond ze

stil bij een grote katachtige

prent. Van een lynx? Welhaast

te toevallig om waar te zijn.

Dus eerst maar een paar foto’s

gemaakt om het oordeel van

andere te kunnen vragen. Leo

Backbier en Ed Gubbels her-

kenden er gelijk een lynxen-

prent in. Maar.... mijn twijfel

bleef.



34ZOOGDiER 1996 7 (3) WMRNEMINGEIV

Twee zeldzame

dolfijnen gestrand

Op 25 juni 1996 strandde er een

bijzondere dolfijn op Schier-

monnikoog. Het was een zeer

vers, jong-volwassen wijfje van

de gestreepte dolfijn Stenella

coeruleoalba
,

een dwaalgast in

de Noordzee. Dit was de derde

vondst voor Nederland. Het

eerste exemplaar, tevens het

eerste in de Noordzee, werd

gevonden op 17 april 1967 in de

Eems bij Delfzijl, het tweede

op 15 februari 1993 op

Walcheren. Ook in België is de

soort eenmaal gevonden, op 25

oktober 1981 bij Wenduine.

De gestreepte dolfijn leeft in

warmere zeeën. In de Mid-

dellandse zee is het vermoede-

lijk de talrijkste dolfijnesoort.

De populaties lijken de ernstige

virusziekte, die in 1990 onder

deze soort uitbrak en die tallo-

ze slachtoffers heeft geëist,

redelijk te hebben doorstaan, al

zijn er geen betrouwbare aan-

talsschattingen. Het reguliere

verspreidingsgebied in de oos-

telijke Atlantische Oceaan reikt

ongeveer tot de ingang van het

Kanaal, maar de laatste jaren

wordt de gestreepte dolfijn in

toenemendemate verder noor-

delijk aangetroffen, tot voor de

kust van Schotland toe. Er is

zelfs al een vondst uit

Denemarken en één uit Ijsland

bekend.

Op 14 juli 1996 was er

opnieuw iets bijzonders. Bij

Pieterburen spoelde het kada-

ver van een spitssnuitdolfijn
Mesoplodon bidens aan. Het

verkeerde al in staat van ont-

binding en was kennelijk de

Waddenzee binnengedreven.
Over deze soort verscheen een

uitvoerig artikel in Zoogdier

van december 1993. De spits-

snuitdolfijn leeft in diep water

in de noordelijke Atlantische

oceaan. In de zuidelijke

Noordzee is hij een onregelma-

tige gast. er zijn in deze eeuw

een kleine 15 strandingen

bekend geworden op de

Nederlandse en Belgische kust.

Beide dolfijnen werden ge-

borgen door de Zeehonden-

crèche Pieterburen. Vooral bij

de spitssnuitdolfijn was dat een

hele klus. Het skelet van de

gestreepte dolfijn is opgeno-

men in de collectie van het

Leidse museum, dat van de

spitssnuitdolfijn in het Fries

Natuurmuseum te Leeuwarden.

Chris Smeenk, Nationaal

Natuurhistorisch Museum,

Postbus 9517, NL-2300 RA

Leiden

Gestrande walvisachtigen

graag zo spoedig mogelijk

aan ons melden!

Nederland; 071-5162611,
buiten werktijd
071-5175066.

België: 050-415541.

Veldspitsmuis bijna terug in Limburg (NL)!

Op 9 april 1995 heeft de

Zoogdierenwerkgroep van de

JNM-België een veldspitsmuis

gevangen nabij de Nederlandse

grens met Limburg (mond.
med. F. Bonne). De vangst

werd gedaan tijdens een

muizeninventarisatie van het

gebied rond kasteel Driesenhof

te Teuven, in de Voerstreek,

slechts 2,5 km verwijderd van

de Nederlandse grens! De

vangst roept dan ook vraagte-

kens op met betrekking tot het

De gestreepte dolfijn van

Schiermonnikoog. Foto Nationaal

Natuurhistorisch Museum, Irma

Regrien

Veldspitsmuis. Foto Dick Klees
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voorkomen van de veldspits-
muis in Nederlands Limburg.

De laatste gedocumenteerde

vangst van de soort dateert uit

1952 (Hoekstra, 1992). Komt de

soort toch (nog) voor in

Limburg of is dit de eerste aan-

wijzing voor een aanstaande

herkolonisatie? Het biotoop

waar de veldspitsmuis werd

aangetroffen, was een holle

weg met bomen, waar de vallen

in een vegetatie van klimop

waren geplaatst. De weg werd

geflankeerd door weilanden.

Aangezien dit biotoop her en

der in Nederlands Limburg is

aan te treffen, is het wachten

nu op de eerste gedocumen-

teerde vangst aldaar.

Met dank aan Rollin Verlinde

voor het achterhalen van de

waarneming.

Maurice La Haye, Droevendaal-

sesteeg 103, 6708 PS Wagenin-

gen, 0317-421806 (NL)
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Noordse woelmuizen

in Westeinderplassen!

Tijdens een kampje van de

NJN Zoogdierenwerkgroep
eind februari 1996 zijn er in

samenwerking met Floot van

der Vliet muizen gevangen in

de Westeinderplassen, gelegen

ten zuid-oosten van de

Haarlemmermeerpolder.

Gedurende twee nachten is er

met 80 Longworth-vallen ge-

vangen, wat in totaal 83 vang-

sten verdeeld over vier soorten

opleverde: 49 maal bosspits-

muis Sorex araneus, tweemaal

rosse woelmuis Clethrionomys

glareolus
,

31 (!) maal noordse

woelmuis Microtus oeconomus

en eenmaal een dwergmuis

Micromys minutus.

Het areaal van de noordse

woelmuis is in Nederland sterk

versnipperd geraakt. Dat geldt

zeker voor het areaal van de

soort in het Hollands-Utrechtse

laagveengebiedten zuiden van

het Noordzeekanaal (Ligtvoet,

1992). Slechts hier en daar

weten geïsoleerde populaties
zich te handhaven in veelal

strikt beschermde natuurgebie-

den. Het was dan ook verheu-

gend om noordse woelmuizen

in een compleet ‘nieuw’ gebied

te vangen, al kun je bij dat laat-

ste een vraagteken zetten: er is

nooit (goed) gekeken naar mui-

zen in de Westeinderplassen.

Een compleet overzicht van de

vangsten verschijnt binnenkort

in het blad ‘Mammalaar’ van

de NJN-Zoogdierenwerkgroep.
Bart Noort & Maurice La Haye,

NJN-ZWG, Droevendaalsesteeg

103, 6708 PS Wageningen, tel.

0317-421806 (NL).

Literatuur

Ligtvoet, 1992. Noordse woelmuis

Microtus oeconomus (Pallas,

1776). In: Broekhuizen, S. et

al., 1992. Atlas van de Neder-

landse Zoogdieren; pp, 273-280.

Stichting Uitgeverij KNNV,
Utrecht.

Grote klit vangt
wederom vleermuis

Tijdens een zomerkamp van de

NJN in het uiterste oosten van

Polen in de buurt van

Bialowieza, werd op woensdag
24 juli een vleermuis meege-

bracht van een excursie. Het

diertje was ‘gevangen’ dooreen

grote klit Arctium lappa en

bleek een gewone dwergvleer-

muis Pipistrellus pipistrellus te

zijn. Afgaande op de geur was

hij al minstens een dag dood.

In Zoogdier 6(4) wordt ook

melding gemaakt van een

dwergvleermuis die verstrikt

was geraakt in een klit

(Braaksma, 1995). In dat geval

overleefde de vleermuis het

avontuur. Onduidelijk blijft

waarom de vleermuizen ver-

strikt geraakt zijn in deplanten;

poogden de dieren een op de

klit rustend insekt te pakken?

Of zagen ze de (zeer kleverige)

bloemhoofdjes aan voor een

insekt? Of was het gewoon

onervarenheid van de (pas uit-

gevlogen?)vleermuizen?

In ieder geval wordt Derk

van de Velden bedankt voor

zijn scherpe ogen en het mee-

nemen van de vleermuis.

Maurice La Haye, Droevendaal-

sesteeg 103, 6708 PS Wage-

ningen. tel. 0317-421806 (NL).
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Noordse woelmuis. Foto Dick

Klees


