
Waarnemingen uitheemse eekhoorns

Wanted!

door Vilmar Dijkstra

Afgelopen twee jaar zijn in Nederland zes

uitheemse eekhoornsoorten gemeld:

De Siberische grondeekhoorn Tamias sibi-

ricus heeft al enkele tientallen jaren een

levensvatbare populatie opgebouwd in

Brabant bij Tilburg. Een grijze eekhoorn is

in 2005 waargenomen in het havengebied

van Amsterdam. In 2006 is er een moge-

lijke grijze eekhoorn waargenomen in Koc-

kengen. In 2007 werden in Limburg twee

Chinese rotseekhoorns Sciurotamias davi-

dianus waargenomen bij America. Verder

werd in 2007 een veelkleurige eekhoorn

Sciurus variegatoides dorsalis waargeno-

men in Brabant bij Kaatsheuvel. Wederom

in 2007 en in Brabant maar nu bij Sint Ant-

honis, kregen we waarnemingen door van

meerdere ontsnapte Chinese boomeek-

hoorns Tamiops swinhoei, De zesde soort

betreft een melding in 2007 van de Ameri-

kaanse rode eekhoorn Tamiarsciurus hud-

sonicus in Beerta Groningen.

Het blijkt dat uitheemse eekhoorns in toe-

nemende mate in de belangstelling staan

als huisdier. De kans dat individuen ont-

snappen of losgelaten worden neemt daar-

door sterk toe. De Zoogdiervereniging VZZ

is door het ministerie van LNV gevraagd

om een risico-analyse uit te voeren naar

het gevaar van uitheemse eekhoorns voor

het voortbestaan van onze rode eekhoorn.

Uw meldingen van uitheemse eekhoorns

zijn daarbij van groot belang. Ook in oudere

waarnemingen zijn wij geïnteresseerd.

U kunt waarnemingen (graag met foto,

aantal en plaatsaanduiding! melden bij

vilmar.dijkstraiavzz.nl.

Wij zoeken:

Redactieleden

Tijdschrift

Zoogdier

(vrijwillig)

De redactie van het tijdschrift Zoogdier

zoekt nieuwe redactieleden. Heb jij ervarin-

gen met het redigeren van teksten meld je

dan aan bij het secretariaat van de Zoog-

diervereniging VZZ. We zoeken met name

mensen met kennis van hoefdierenen/of

roofdieren.

In de redactie zitten zowel Nederlanders als

Vlamingen, maar de Vlamingen zijn op dit

moment in de minderheid. Dat willen we

graag veranderen. Daarom worden Vlamin-

gen met nadruk opgeroepen om zich als

nieuw redactielid aan te melden. Het secre-

tariaat is te bereiken via e-mail of telefoon.

Een brief schrijven mag natuurlijk ook.

Zoogdiervereniging VZZ

Oude kraan 8

6811 LJ Arnhem

026 3705318

www.vzz.nl
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In toenemendemate worden er in Nederland uitheemse eekhoorns in

het wild waargenomen.Deze kunnen een gevaar opleveren voor onze

inheemse rode eekhoorn Sciurus vulgaris. Om een beeld te krijgen

waar welke soorten op dit moment voorkomen, roept de Zoogdierver-

eniging VZZ iedereen op die een uitheemse eekhoorn ziet, dit te mel-

den.

In een aantalEuropese landen (Groot Brit-

tannië, Ierland, Italië) is de uit Amerika af-

komstige grijze eekhoorn Sciurus

carolinensis uitgezet. Het gevolg is dat de

inheemse rode eekhoorn in die gebieden

bedreigd wordt in zijn voortbestaan.

Hoogstwaarschijnlijk zijn er meer soorten

die een gevaar voor de inheemse soort

vormen als ze de kans krijgen zich in Ne-

derland te vestigen.
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