
Thema
Van wat zou dat nu kunnen zijn?
Het is armoede troef als je speurt naar
sporen van zoogdieren op het internet. Ik
heb mijn uiterste best moeten doen om
met een digitale keutel op mijn scherm de
ware eigenaar te achterhalen. Ik kwam
meteen tot het besluit dat websites voor-
alsnog geen concurrent vormen voor de
boekhandel, want ondanks alle hightech
moest ik terugvallen op mijn vertrouwde
sporenhandboek uit de boekenkast. Vooral
de Nederlandstalige zoogdierwerkgroepen
laten het afweten op speurdersvlak. Welis-
waar bezit de Belgische zoogdierenwerk-
groep een uitstekend pagina over
knabbelnootjes � en zijn ze de trotse ei-
genaar van een digitale strontfolder �,

maar daar houdt het dan ook bij op. Als
Zoogdiervereniging laten we het helemaal
afweten, terwijl het spoorzoeken ons noch-
tans in het bloed zit. Het brengt me in ver-
legenheid als ik u zeg dat een survivalsite
als enige Nederlandstalige site voor de no-
dige informatie zorgt �. Er is dus werk
aan de winkel op dat vlak. Zelfs onze En-
gelse buren met hun eeuwenoude onder-
zoekstraditie zijn in hetzelfde bedje ziek.
Met één enkele website � en � moeten
ze het ginds over het Kanaal doen en die
maakt deel uit van een omvangrijke na-
tuurwebsite. Voor één keer komt het soe-
laas van onze zuiderburen: in Frankrijk en
Spanje is er geen gebrek aan websites
voor sporenzoekers. Welgeteld zes sites
vergasten ons op een overaanbod aan wel-
gedocumenteerde informatie, al beperkt
die zich vaak tot de prenten van zoogdie-
ren. Een regionale Franse site � groe-

peert die in soortengroepen hetgeen ons
een mooi overzicht verschaft, al had het al-
lemaal wat overzichtelijker gekund. Dat
meer gestructureerd overzicht verschaft
wel een Franse jagerssite �, maar die wil
ik niet verder promoten, gezien het in één
adem ook de bouwjacht op das en vos aan-
prijst. Mijn grote favoriet is de site van het
Spaanse natuurpark Sierra de Baza 	. Ui-
teraard spitst die zich toe op de sporen van
soorten die in het natuurgebied voorkomen
maar dat zijn er gelukkig flink wat. De
Spaanse site van Barbastella-Mastozool-
ogía 
 komt aardig in de buurt van voor-
gaande. Beide beperken zich ook niet tot
de prenten van zoogdieren, maar omvatten
het geheel van sporen, althans voor zover
die relevant zijn om soorten te herkennen.
Ook de website van het Franse documen-
tatiecentrum CDDP � gaat in op het ge-
heel maar beperkt zich niet tot de
zoogdieren en de informatie is zeer be-
perkt. Dit wordt wel ruim gecompenseerd
door duidelijke foto’s. Er ligt dus nog een
werkveld voor zoogdierenverenigingen
open.

� www.zoogdierenwerkgroep.be/
index.php?id=130
� www.natuurpunt.be/uploads/biodiversi-
teit/zoogdieren/documenten/pag_294_fol-
der_gebolder.pdf 
� www.over-leven-in-de-natuur.com/
?start=/pr/subpage.php/customercode=m
ersie/currentlanguage=nl/pagecode=Sub-
page_jv1b/introshown=1/deeplink=1 
� www.wildaboutbritain.co.uk/list/
mammals/droppings 
� www.wildaboutbritain.co.uk/list/
mammals/tracks 
� http://circulaire.chez-alice.fr/emprein-
tes/introduction_traces.htm
� http://volcelest.chez-alice.fr/
mammif.htm
	 www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/fi-
chas_fauna_general.htm 

 www.barbastella.org/mastozoologia/ra-
stros_mamiferos.htm
� www.crdp-montpellier.fr/themadoc/tra-
ces/p05_REP_INDICE.htm 

Websites
Een vangnet voor de wilde kat
In Duitsland wordt al enige jaren werk ge-
maakt van een ecologisch netwerk voor de
wilde kat. Die groene corridor vertrekt in
Midden-Duitsland en gaat via de Eifel ook
richting België uit. De kern ligt in de Hai-
nich en het Thüringer Wald. Een goed ge-
structureerde website � licht het geheel
van maatregelen toe; die liggen tussen on-
derzoek en voorlichting en omvatten even-
eens een rits concrete beschermings-
maatregelen. De site maakt gebruik van
enkele leuke presentatietechnieken. Daar-
onder zit een interactieve satellietfoto
waarop je de leefgebieden kan bekijken en
de routes kan aflopen die voor de wilde kat
zijn voorbestemd. Je kan tegelijk nagaan
waar zich migratieproblemen stellen en
acties aan de orde zijn. Links verwijzen
naar gebiedseigen initiatieven in elk van de
bondsstaten. Het Biostation Neuskirchen
speelt in onze grensregio een belangrijke
rol en biedt aansluitend op voormelde site
een interessante aanvulling �. Langs Bel-
gische kant houdt het BNVS ons op de
hoogte �. Je vindt er bovendien een een-

voudige maar fraaie brochure over het lo-
kaal project �. Wil je daar ook nog een
fraaie poster bij dan kan je die downloaden
of bestellen bij het Bundesministerium für
Umwelt und Naturschutz �. Kijk meteen
ook eens naar de downloadrubriek van
deze site, want daar vind je nog een veel-
heid aan zoogdierenpublicaties �.

� www.wildkatze.info 
� www.biostationeuskirchen.de/proj_kat-
zen.htm 

Hyperlink 
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De Vlaamse zoogdierdeskundige Dirk Criel bespreekt op 
geheel eigen wijze websites over zoogdieren.



� www.bnvs-ostbelgien.org/nz_31.shtml 
� www.biostationeuskirchen.de/Faecher-
heft_Wika.pdf 
� www.bmu.de/artenschutz/doc/6230.php
� www.bmu.de/artenschutz/downloads/
doc/20293.php

De wasberen komen Met de kran-
tenkop “Wasbeer trekt verwoestend spoor
door Belgische bossen” kreeg de wasbeer
zopas wederom veel aandacht. Aanleiding
voor deze zorgwekkende persmededeling
was de vaststelling dat het Natuurhulp-
centrum van Opglabbeek (B) de laatste tijd
steeds vaker wasberen voor opvang bin-
nenkrijgt. Ook andere Belgische centra
zouden alsmaar meer van die ondieren
ontvangen. Aan het woord was de zelfver-
klaarde wasbeerdeskundige Rudy Oyen

van het Vogel- en Zoogdierenopvangcen-
trum in Heusden-Zolder, die dringend aan
wat persaandacht toe was. Het maakte
meteen de weg vrij voor een reeks wilde
verhalen die vanuit jagersmidden verder
worden gevoed. Het Waalse Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek (CRNFB) zou
deze stelling bevestigen � en wie ben ik
om wetenschap te betwisten. De dreiging
komt eens te meer uit Duitsland. Om een
derde invasie uit te sluiten zou dringend
actie nodig zijn. Om te weten of het alle-
maal wel zo’n vaart loopt, heb ik er de pu-
blicatie van Alterra over wasberen in
Nederland � op nagekeken en dat geeft
toch wel een genuanceerder beeld. Hoofd-
conclusie is dat het aantal wasberen in het
Duitse grensgebied op dit moment nog erg
klein is en dat er geen aanwijzingen zijn
dat de populatie wasberen snel aangroeit.
In België ligt de situatie anders dan in Ne-
derland maar ook in Wallonië, die de toe-
gangspoort vormt, loopt het niet zo’n vaart
�. Maar wie kan het beter weten dan den
Duits zelf. Het ‘Projekt Waschbär’ heeft
vorig jaar zijn eerste resultaten prijsgege-
ven � en vertelt ons dat we waakzaam
moeten zijn maar niet ongerust. De gere-
nommeerde en enige echte wasbeerken-
ner Ingo Bartussek bevestigt dit op zijn
webstek � en geeft objectieve uitleg.
Kortom: we moeten de zaak ernstig nemen
maar paniek zaaien helpt de zaak geens-
zins vooruit. Met een gerichte aanpak aan
het Duitse front moet deze in Duitsland in-

middels goed ingeburgerde vreemdeling
binnen de perken worden gehouden. Rest
alleen de vraag of de politiek zich hiervan
bewust is.

� http://environnement.wallonie.be/
crnfb/site/dncp/chasse/PDF/Gestion%
20espèces%20invasives%20raton%
20laveur.pdf 
� www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLSer-
vlet?p_file_id=30182 
� www.projekt-waschbaer.de 
� www.diewaschbaerenkommen.de 
� www.foretwallonne.be/031pdf.folder/
fw90_3-12%5Bratons%5D.pdf

Surf ook even
naar...
Begin al maar te beveren Bevers
zijn tegenwoordig in en onderwerp van een
toeristische hausse. Terwijl je vroeger
richting oosten moest om ze te spotten,
kan je ze nu vlakbij de deur te zien krijgen
�: in Dijlevallei, Ardennen, Biesbosch of
Swalm. Het observeren van deze nachtac-
tieve knager is niet altijd makkelijk. Enige
voorkennis van een lokale gids verhoogt de
kans op succes behoorlijk al verlies je
hierdoor de mystiek van het zoeken. Wil je
helemaal zeker zijn dat je de beestjes te
zien krijgt, dan zak je best af naar het be-
verobservatorium van het Beverbos �.
� www.beverwerkgroep.be
� http://cms.dordrecht.nl/dordt?
waxtrapp=exrboDsHaKnPvBeBbBC

Verdomme toch Er zijn van die mo-
menten waarop je jezelf vervloekt omdat je
een taal niet kundig bent. Als rechtgeaarde
Belg mag ik dan wel vier en een halve Eu-
ropese talen machtig zijn, maar dat daar
uitgerekend het Noors niet bij hoort is wel
erg jammer. Dat sluit me af van de vele in-

formatie over roofdieren op de strak maar
tegelijk fraai opgebouwde website Rovdyr.
Daardoor ontgaat me heel wat kennis over
het wel en wee van al dat roofwild in het
hoge noorden, maar ik troost me met de
fraaie beelden en enkele amper begrijpe-
lijke zinnetjes, die duidelijk stellen wat ik
allemaal misloop. 
www.fvr.no 

Als je het maar weet Misschien wist
u het al maar er bestaat zoiets als een
World Lagomorph Society. Hoera hoor ik u
al roepen: eindelijk ook eens iets over
hazen. Maar helaas: meer valt er niet te
vertellen. Blijkbaar ook niet over de ver-
eniging zelf. U moet genoegen nemen met
enkele linken naar twee schamele projec-
ten. Wat verwijzingen naar afgelopen con-
gressen vullen de resterende pagina’s.
Meer niet.
www.worldlagomorphsociety.org 

Videoarchief “Beelden van het
leven op aarde” is de ondertitel van
het ‘Arkive’ een uitgebreide verzameling vi-
deo’s en foto’s van onder andere zoogdie-
ren. Op zich niets bijzonders hoor ik u
zeggen. Zo zijn er dertien in een dozijn,
maar de vele unieke beelden tillen deze
site op een hoger niveau en maken het tot
een buitenbeentje. Bekijk het zelf en begin
bij wijze van voorsmaakje met de geboorte
van een dwergvleermuis �, een nestje
pasgeboren hazelmuisjes � of een zwem-
mend konijn (3). Je kan de filmpjes boven-
dien ook downloaden.
� www.arkive.org/pipistrelle-bats/pipi-
strellus-pipistrellus-and-pipistrellus-
pygmaeus/video-09.html
� www.arkive.org/common-dormouse/

muscardinus-avellanarius/video-09b.html 
(3) www.arkive.org/rabbit/oryctolagus-cu-
niculus/video-06b.html 

Bunkergordel voor vleermuizen
Deze site is er voor geïnteresseerden in
oorlogshistorie, maar het leek de auteur
een leuk idee om onverwacht een zijspron-
getje te maken naar een gerelateerd maar
toch afwijkend onderwerp. In dit geval
wordt de aandacht van de bezoeker op een
beschermingsinitiatief voor vleermuizen
gevestigd. Al enige jaren is de vzw Natuur-
punt in België bezig met de inrichting van
verlaten bunkers als vleermuizenverblijf.
De uitgangspunten voor de inrichting wor-
den op een rijtje gezet en met enkele voor-
beelden geïllustreerd. 
www.bunkergordel.be/9.00%20Vleermui-
zenproject%20Natuurpunt.htm
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