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Thema

Struinende katten

Europeanen liggen van al dat gemiauwel

over de verdorvenheid van hun katten niet

wakker, want mijn nieuwsgierigheid naar

meer harde cijfers leidt me algauw naar de

overkant van de oceanen. Vooral Amerika-

nen, Nieuw-Zeelanders en Australiërs lus-

ten hun katjes rauw. Talrijke websites

hebben het over deze ondieren die met alle

middelen moeten bestreden worden. Ge-

tuige hiervan de vele verhalen over uitroei-

ingen van eilandbewonende dieren door

roofzuchtige katten. Inbal Brickner levert

u bij wijze van introductie een literatuur-

overzichtje ®.

Mijn zoektocht naar de waarheid brengt

me bij de advocaat des duivels®. De Stray

Pet Advocacy stelt dat er erger dingen zijn

dan dat. Niet helemaal onjuist, maar zo is

alles goed te praten. Gelukkig bestaat er

voor elk probleem een oplossing. Ook al

lijkt het trekken van hun tanden of het toe-

binden van hun muil met de eigenste

staart het meest voor de hand liggend,

toch zijn er katvriendelijkere oplossingen

te bedenken. Het zijn wederom de over-

zeeërs die de beste ideeën aandragen

de kat de bel of een CatBib ombinden ®

zal de jachtlust niet ontnemen maar laat

elke jachtpoging op een sisser aflopen.

Men zegge het voort. Pas nu valt me op dat

mijn katten ondertussen uit mijn zichtveld

zijn verdwenen.

LINKS:

Qwww.dyrenes-beskyttelse.dk/rovdyr

(2)www. abdn.ac.uk/~nh 1775/cat_preda-

tion.htm

@www. blackwell-synergy.com/dol/pdf/

10.1111/j. 1365-2907.2005.00071.x

Qwww.animalbehaviour.net

Qwww.tau.ac.il/lifesci/zoology/'mem -

bers/yom-tov/inbal/cats.pdf

Qwww.straypetadvocacy.org/html/cat_pre

dation.html

Qwww.uam.net.au/PDFs/PUB_Pro05_Sal-

lyMcCarthy_lmpacts.pdf

QhttpV/avianscience. dbs. umt.edu/docu-

ments/Catbib.pdf

Websites

Spits de muizen Zeldzamer dan de

beestjes zelf: websites over spitsmuizen.

Er eentje vinden was een even grote bele-

venis als mijn eerste vangst van een wa-

terspitsmuis. De website van Franse

origine is bescheiden van opzet Amper

8 pagina's groot, maar volledig en over-

zichtelijk. Spitsmuizenfanaten hebben er

niets aan, maar beginnende zogers krijgen

snel en gemakkelijk een overzicht van deze

in Europa - qua soortenaantal - beschei-

den zoogdierengroep. Duidelijke illustra-

ties en prachtige foto's, o.a. van een

spitsmuizenkaravaan, ondersteunen het

geheel. Veel aandacht gaat naar soortde-

terminatie aan de hand van schedelken-

merken. Alle andere informatie is slechts

beperkt uitgewerkt.

LINKS:

® www, futura-Sciences, com/fr/

comprendre/dosslers/doc/t/

zoo log Ie- 1/d/a-la-decouverte-dun-

animal-utile-la-musaralgne_616/c3/221/

pU

Het is met een

klein hartje en onder het nauwlettendeoog

van twee half soezende maar alerte katten

dat ik dit stukje aanvat. Zopas hebben ze

een dwergmuis franco aan huis geleverd -

dit om te bewijzen dat mijn tuin wel dege-

lijk een toevluchtsoord is voor alle in de

streek voorkomende muizensoorten. Het

brengt een mens op ideeën: een stukje

over het wangedrag van mijn beide huis-

vrienden. Om na het schrijven van dit stuk

zowel mijn kattinnen, mijn katminnende

vrouw als de lezer van Zoogdier nog recht

in de ogen te kunnen kijken, moet het een

objectief verhaal blijven. Niet eenvoudig

wanneer het over de roofzucht van 's mens

grootste liefde gaat. Trouwe lezers konden

hierover reeds een onsympathiek stukje in

Zoogdier lezen (jrg. 13/2002], maar daar-

mee is de kous niet af.

Wie precies wil weten welk verdriet deze

aandoenlijke wezentjes hun wilde vriend-

jes aandoen, raad ik het Deense rapport

'Katten som rovdyr' aan ®. De titel zegt

genoeg en de inhoud evenveel. Een 154 pa-

gina's dik rapport over een uitgebreid kat-

tenonderzoek; interessant maar

onleesbaar voor niet-Denen. Daarom met-

een over naar het leesvoer voor andersta-

ligen. Een webverslag over een inzameling

van U.370 voedselpakketten die door 986

katten aan huis werden besteld Schok-

kende resultaten, doch alleen als je die

gaat extrapoleren. De resultaten van een

tweede Engels onderzoek maken me niet

vrolijker @. Ik werp tussendoor een boze

blik in de richting van mijn katjes die on-

dertussen een eindje verderop zijn gaan

liggen. Ik wil hun onmenselijk gedrag ui-

teraard begrijpen en sla er even de be-

merkingen van de gedragsdeskundige

Judith Blackshaw op Animal Behaviour

Net op na 0. Verhelderend, maar mijn

twijfel aan hun onschuld blijft.
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Tijd voor bezinning Nu de tijd van

wildgebraad achter de rug is, komen we

weer bij de les. Vanuit jagershoek zijn er

heel wat websites over jachtwild. Tot dat

begeerde wild behoort ook het ree. Eén van

de best gekende Nederlandstalige sites

over dit kleine hert komt van de Vereniging

Het Reewild ®. Jammer genoeg is de

website wat mager gevuld en bleef ik na

mijn bezoek met een lege maag zitten.

Meer dan wat informatie over doen en

laten van de vereniging vind je er, op en-

kele uitzonderingen na, niet. Ook kan je er

enkele exemplaren van het verenigings-

tijdschrift Capreolus inkijken. Meer valt er

jammer genoeg hierover niet te vertellen.

Om niet op mijn honger te blijven zitten,

surfte ik meteen door naar de site van de

Schotse Roe Deer Research Group ®. Hier

werd ik al iets wijzer, al bleef die wijsheid"

beperkt tot de voortplanting van reeën -

het belangrijkste studieonderwerp van

deze onderzoeksgroep van de Universiteit

van Aberdeen. De site bevat vooral linken

naar allerhande teksten en andere webpa-

gina's, maar met enig heen en weer geklik

om uit de doodlopende straatjes te gera-

ken, ontdek je gauw wat lezenswaardig is.

Wees echter gewaarschuwd dat u met al

die doorverwijzingen gemakkelijk op een

dwaalspoor raakt.

LINKS:

®www.reewild.nt

@www.roedeercom

Dr. PI bloobook In een virtuele biblio-

theek met natuurboeken mag een deeltje

over zoogdieren nietontbreken ®. In maar

liefst zes talen, waaronder ook Esperanto

maar geen Nederlands, kan je informatie

over 206 Europese zoogdiersoorten op-

snorren. Elke soort heeft een plaats in een

taxonomische boom gekregen. Van daaruit

kan je op het internet naar afbeeldingen en

informatielinken zoeken. Tegelijk kan je

ook de Wikipedia-encyclopedie raadplegen

alsook snel en efficiënt met meerdere

browsers werken. Eigenlijk is het niet

meer dan een veredelde zoekmodule die

met Google werkt en je de mogelijkheid

biedt rechtstreeks informatie over een

zoogdiersoort op te vragen. Het spaart

evenwel tijd en het is een handig hulpmid-

del, al lopen niet alle modules even vlot.

LINKS:

@www.bloobook.net/index.php?[g=en

Digitale

publicaties
Na de jacht Deze publicatie stelt de re-

torische vraag of er nog een toekomst is

voor de vos in Groot-Brittannië ®. Het

beestje is er immers allerminst geliefd bij

jagers en onderwerp van verhitte discus-

sies. Er worden allerlei rampscenario's

voorspeld wanneer de soort niet meer of

minder wordt bejaagd. De auteur gaat na

wat hier van aan is en zet in telegramstijl

de feitenop een rijtje.

LINKS:

® www. thefoxwebsite.org/After-the-

Hunt.pdf

Surf ook even

naar:

Slaapmuizen in handen van de

maffia

In het oude Rome werden slaapmuizen als

een lekkernij aanzien, maar tegenwoordig

mogen ze niet meer op de Italiaansspijs-

kaart figureren. Vijftien restauranthouders

hangt een zware boete boven het hoofd

omdat ze tijdens een festival in Calabria

een stoofpotje van relmuis op de menu-

kaart hebben gezet. Volgens hun ging het

om ordinaire ratten, maar de voor bos- en

natuurbehoud bevoegde overheid heeft de

lekkernij aan een smaakproef onderwor-

pen en denkt daar duidelijk anders over.

Het betreft geen alleenstaandgeval. Alleen

al in de regio van Catanzaro wordt de con-

sumptie op 20.000 dieren geschat. De

soort zou daardoor sterk bedreigd zijn.

Zoals alle illegale handeltjes wordt ook de

relmuizenjacht getinkt aan de Ndrangheta

- de Calabrische maffia. Cynisch detail:

een recept vult de persmededeling aan ®.

Meer informatie over de historische ach-

tergrond van de jacht op en de consumptie

van slaapmuizen vind je in het artikel

'Dormice and man’ ®.

LINKS:

@www.timesonline. co.uk/tol/news/world/

europe/article2617388.ece

®http://fauna.dipbsf. uninsubria.it/atit/PD

F/Volumeóll-21/611-21 30.pdf

Relmuis. Foto Vilda/Rollin Verlinde
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