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Zebrapad voor

dassen
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Wezel wint

wedstrijd

hoogspringen

Een wezel heeft een wedstrijd
hoogspringen voor roofdieren ge-

wonnen.De wezel sprong 1 meter

90. Het zilver ging naar de wilde

kat (1 meter 50), het brons naar de

wilde buidelrat (1 meter 20).

De wedstrijd was eenonderzoek

van biologen van de Victoria Uni-

versiteil in Nieuw-Zeeland. Zij wil-

den weten hoe hoog de schutting
om een nieuw vogelreservaat moet

worden. Ook onderzochten zijhoe

diep de schutting in de grond gesla-
gen moet worden. Een ander on-

derdeel, het tunnelgraven,werd ge-

wonnen door de Noorse rat.

Register
biodiversiteit

Het Centraal Bureau voor de

Statistiek (CBS) in Nederland

zal deze herfst een CD-ROM

uitgeven met registers over

flora en fauna, plus een pro-

gramma waarmee die gegevens

ontsloten kunnen worden. De

publicatie bevat een hoofdtabel

met een overzicht van alle dier-

en plantengroepen op orde-

niveau. Voor elk taxon (fylum,

familie, orde) worden het aan-

tal worden het aantal soorten

voor Nederland en de wereld

vermeld. De overige tabellen

bevatten van alle Nederlandse

soorten, per groep, een aantal

kolommen met naam, voorko-

men, oecologie en beleidscate-

gorieën. Verder zijn tenminste

soortnummer, wetenschappelij-

ke naam, Nederlandse naam,

Rode Lijst status, zeldzaam-

heid en biotoop opgenomen,

bij hogere planten, zoogdieren,

vogels, amfibieën, reptielen en

vissen worden nog meer gege-

vens vermeld. Naast deze groe-

pen komen de volgende orga-

nismen in de tabellen voor:

kranswieren, zeewieren, padde-

stoelen, korstmossen, mossen,

zeeanemonen, weekdieren,

kreeftachtigen, stekelhuidigen,

bloedzuigers, spinnen, hooiwa-

gens, linders, loopkevers, vli-

bellen, sprinkhanen en krekels,

mieren en plantengemeen-

schappen.

Wie denkt iets te hebben aan

dergelijke overzichten, kan de

CD-ROM bestellen. Vóór 1

november 1997 kost hij f 50,-,

(incl. verzendkosten), daarna f

60,-. Besteladres: CBS, Afd.

Marketing en Verkoop, kamer

J116, Antwoordnummer 5050,
6400 WC Heerlen (postzegel

niet nodig). Vermeld erbij:

“BioBase 1997, kengetal
J45CD”.

Zomaar in Schotland, nabij

Aviemore, op een smal platte-

landsweggetje vlakbij een das-

senburcht een driehoekig bord

met een das er op en de tekst:

badger crossing. Even verderop

is over de weg een krom zebra-

pad geschilderd, leidend van

een ‘dassenluik’ aan de ene

kant van de weg naar een das-

senluik aan de anderekant van

de weg. Die dassenluiken zijn

tamelijk zware houten klappen

in openingen in gazen afraste-

ringen, die bedoeld zijn om

konijnen en schapen uit bos-

aanplant te houden. De luiken

zijn zo zwaar dat een konijn ze

niet open kan duwen, en zo

laag dat een schaap er niet door

kan. Dassen mogen van de

houtvester echter vrij passeren,

en je ziet zulke luiken nog al

eens in Schotland.

Die avond sjeesden de auto’s

zo hard langs, dat je daar als

toerist tussen de hekken je
leven waagde. Observeren om

te weten te komen ofde dassen

nu echt van hun voorrang

gebruik maakten, was er dus

niet bij. Maar of auto’s tijdig

vaart minderenvoor de dassen-

zebra, wel, laten we het

hopen...

Henri Wijsman,

Tony Offermansweg 6,
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