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Waarnemingen
Bunzing steekt water

droog over

Zomaar een observatie, of

toch niet? Deze bunzing liet

zien dat zoogdieren ook zonder

speciale faunapassages en zon-

der nat te worden een zes

meter breed riviertje over kun-

nen steken door gebruik te

maken van een brede lage brug

waarover weinig verkeer komt.

Eric Jansen & Bernadette van

Noort, Vermeulenstraat 164,

3572 WT Utrecht (NL)

Weer een bever

gezien in Midden-

Limburg

De eerste recente melding van

een bever Castor fiber in

Limburg werd in 1993 gepubli-

ceerd. Het betrof een exem-

plaar in Noord-Limburg (Buys,

1993). Sindsdien worden steeds

meer bevers in Limburg waar-

genomen. Het betreft zowel

waarnemingen van sporen en

zichtwaarnemingen als dood-

vondsten. Op 1 en 21

april 1997 werd een bever

gezien door medewerkers van

de buitendienst van het

Waterschap Roer en Overmaas.

Het gaat hierbij waarschijnlijk

om één dier, dat zich ophoudt
in en langs de Maasplassen

nabij Roermond. Hij of zij kon

zwemmend gefotografeerd
worden (zie foto). De herkomst

Warme dagen nodigen vaak uit

om ‘s avonds wat langerbuiten

te zijn en soms om actief naar

zoogdieren te zoeken. Zo ook

woensdag 4 juni jongstleden.

Na het tellen van uitvliegende

vleermuizen in Driebergen

besluiten wij nog enkele plek-

ken tussen de Langbroek-

erwetering en de Kromme Rijn

op baardvleermuizen af te zoe-

ken. Het resultaat is mager,

slechts enige dwergvleermui-

zen en een enkele rosse vleer-

muis laten zich horen.

Het zijn van die momenten

dat je meer verwacht, maar

zelfs geen ree of vos verschijnt

in ons blikveld. Doch vlak na

het vertrek voor de thuisreis

duikt er een bunzing Mustela

putorius in het licht van de kop-

lampen op. Verbaasd staart hij
of zij in de lampen en loopt na

een korte aarzeling schuin de

weg op. Hij/zij hobbelt op de

gebruikelijke bunzingmanier

de weg af en de brug over, om

vervolgens in de hoge oeverbe-

groeiing aan de overzijde van

de Kromme Rijn te verdwij-

nen.

Bever, zwemmend in een van de

Middenlimburgse Maasplassen

nabij Roermond, 21 april 1997.

Foto Harry van Buggenum
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van het dier is nog onduidelijk.

Waarschijnlijk betreft het een

zwerver uit het bovenstroomse

deel van het Roerdal in

Duitsland. Begin jaren tachtig

zijn hier zes bevers uitgezet in

een snelstromende zijbeek van

de Roer in de Eifel, ten zuid-

oosten van Aken. De Eifel is

een middengebergte met wei-

nig ooibossen of langzaam

stromende rivieren en beken

met waterplanten. Sinds de

tweede helft van de jaren tach-

tig kende de populatie bevers

in het bovenstroomse deel van

de Roer een sterke uitbreiding,

in zowel omvang als versprei-

ding. Momenteel wordt in en

rond de Eifel het aantal bevers

op bijna honderd exemplaren

geschat. De dieren worden er

langs tal van beken waargeno-

men. Aangezien de Roer nabij

Roermond in de Maas uit-

mondt is het niet verwonderlijk

dat de dieren vroeg of laat

Limburg zouden bereiken.

De in de Eifel uitgezette

bevers zijn afkomstig van een

Poolse beverfokkerij. De

betreffende ondersoort werd

aangeduid als Castorfiber vistu-

lanus. De vachtkleur van vijf
exemplaren was zwart. Eén

mannetje had een bruine vacht-

kleur. De vachtkleur van de

Eifelbevers is daardoor over

het algemeen donkerder dan

die van de bevers die in de

Biesbosch en de Gelderse

Poort zijn uitgezet. Deze

bevers zijn namelijk afkomstig
uit het Elbegebied, waar de

ondersoort Castor fiber albicus

voorkomt. In Nederland

komen momenteel waarschijn-

lijk dus twee ondersoorten van

de bever voor. Het is te ver-

wachten dat op termijn exem-

plaren uit de Biesbosch en/of

de Gelderse Poort zich tot in

Limburg verspreiden, of omge-

keerd. Vermenging van de

ondersoorten ligt dus in het

verschiet. Met name het

Middenlimburgse Maasdal lijkt

volgens Van Den Berge &

Vanacker (1997) geschikt als dé

ontmoetingsplaats tussen ‘Bies-

bosch-bevers’ en ‘Eifel-bevers’.

Met dank aan T. de Roeper,

A. Wassen en P. Pustjens voor

hun oplettendheid tijdens hun

werkzaamheden in de buiten-

dienst, en S. Jansen en G.

Kurstjens voor hun informatie.

H.J.M. van Buggenum, Water-

schap Roer en Overmaas,

Postbus 185, 6130 AD Sittard.

L.A.M. Bockbier, Van Galen-

straat 64, 6163 XW Geleen (NL)
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Nog een ree op
Rottum

In april van dit jaar heb ik als

vrijwilliger voor de Stichting

‘Vrienden van Rottumeroog en

Rottummerplaat’ een paar

dagen gewerkt op het eiland

Rottumerplaat. Ons werk

bestond uit het opruimen van

allerleiaangespoelde welvaarts-

resten op strand en kwelders.

Daarbij vonden we op 9 april

midden op de zuidkwelder een

dodejongereebok, die nog niet

zo lang daarvoor moet zijn

overleden, want hij vertoonde

nog nauwelijks tekenen van

ontbinding.

Ik vermoed dat het dier daar

op eigen kracht is gekomen.
Als het dood zou zijn aange-

spoeld, zou het nooit zo ver de

kwelder op zijn gekomen.
Alleen licht materiaal als fles-

sen en piepschuim komt

gemakkelijk de kwelder in.

Zwaardere dingen vonden we

pas veel verder het wad op.

Bovendien vertelden Simon en

Egbert, twee Rijkswaterstaters

die al tientallenjaren regelma-

tig op Rottumeroog en Rot-

tumerplaat komen, dat het wel

vaker voorkomt dat reeën de

oversteek wagen. In de vorige

ZOOGDIER (blz 33) worden

ook een paar van zulke waarne-

mingenvermeld.

Het dier moet tenminste een

deel van zijn tocht zwemmend

hebben afgelegd, want dit wad-

deneiland is niet lopend te

bereiken. Waarschijnlijk is hij

van dorst omgekomen, op het

eiland is geen zoet water te vin-

den.

Aldert Hoogland, Parnassialaan

63. 3222 VR Hellevoetsluis,
0181-324833 (NL)

Boommarter in de

broek

Zondagochtend 8 juni 1997

maakte ik een wandeling in het

Amerongse Bosch. Toen ik,

omstreeks 8 uur, was aangeko-
men ter hoogtevan de voorma-

lige brandtoren op de

AmerongseBerg, huppelde een

jong dier me onbevangen tege-

moet over het bospad. Hoewel

ik een dergelijk diertje nog niet

eerder had gezien, dacht ik wel

dat het een jonge boommarter

was. Ik bleef roerloos staan.

Ogenschijnlijk had het dier me

in het geheel niet in de gaten,

óf zijn onbevangenheid was zo

groot dat het niet in hem

opkwam dat dat vreemdsoorti-

ge dier dat hij nu tegenkwam

enig risico voor hem kon bete-

kenen. Hoe dan ook, het mar-

tertje hobbeldedichter en dich-

ter bij, tot het mijn schoenen

had bereikt. Ik durfde nog

maar nauwelijks mijn hoofd te

buigen om naar beneden te kij-

ken, bang het te verschrikken.

Met een geïnteresseerde blik

bekeek het martertje mijn

broek en besloot toen dat het

de moeite waard was dit

vreemde object nader te ver-

kennen: hij begon in mijn
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broek te klimmen. Ter hoogte

van mijn middel aangekomen,

keek het omhoog, zodat we

elkaar recht in de ogen keken.

Dat deed het martertje aarze-

len, waarop het de klimmerij

maar afbrak. Weer op de grond

gesprongen vervolgde het zijn

weg alsof er niets gebeurd was,

mij verbouwereerd maar opge-

togen achterlatend.

Op dat moment kwam de

opzichter, de heer Jaaltink, in

zijn terreinwagen aangereden.

Ook hij zag het martertje lopen

en bevestigde dat het een jonge

boommarter was. Het was mijn

eerste ontmoeting met een

boommarter, en gelijk een die

ik niet vergeten zal.

Naderhand vernam ik via

Sim Broekhuizen dat er dit jaar

op ongeveer anderhalve kilo-

meter van mijn ontmoetings-

plaats een boommarternest

gevonden was in een holle

boom. Mogelijk was ‘mijn’

martertje daaruit afkomstig, al

lijkt 1,5 km voor zo’n jong ding

wel een hele afstand. Dit was

overigens een duidelijke illu-

stratie van de kwetsbaarheid

van jonge boommarters ten

aanzien van predatie in deze

levensfase, zoals Sim al eerder

in dit blad beschreef (jrg 5(4):3-

6). Van de moeder of eventuele

broertjes of zusjes was niets te

bespeuren. Een vreemde situ-

atie. Of toch niet?

Bram Mabelis, Keppellaan 36,

3958 JC Amerongen (NL)

...
huppelde een jong dier me

onbevangen tegemoet over het

bospad
...

Foto Dick Klees


