
Thema
Een stekelig jaar In het Jaar van de
Egel mag Hyperlink niet achterblijven �.
Vandaar een thematiekje over onze steke-
lige vriend. Het is niet zo moeilijk om een
egelwebsite te vinden, in welke taal dan
ook. Wel  is het moeilijk om websites op te
snorren die de sentimentaliteit omtrent
ons eigenste stekelvarkentje overstijgen.
De meeste gaan immers over de opvang
van egeltjes die niet in de mot hebben dat
de winter intreedt of die door een overijve-
rige tuinier op de riek zijn genomen. In
zulke gevallen is het goed om weten wat je
te doen staat en bij wie je terecht kan. In
Nederland bestaan daarvoor tal van egel-
opvangcentra, waarvan velen een eigen

website hebben (onder andere � & �).
In België kent men geen gespecialiseerde
egelopvang en wordt doorverwezen naar
de wildopvangcentra �.
Bezoek als opwarmer de Nederlandse
‘Egelsite’ � of de Engelse ‘Hedghogz’ �.
Als het wat meer mag zijn, dan kies je voor
de website van ‘Pro Igel’ waarvan zowel
een Engelse, Franse als Duitse versie be-
staat �. De Engelse tegenhanger – The

Britsh Hedgehog Preservation Society –
mag uiteraard niet in het lijstje ontbreken
	, maar hun website is niet te vergelijken
met voorgaande. Voor een keertje is het
leuk om een zijsprongetje naar Wikipedia
te maken waar een stukje over egels in
onze cultuur leuke weetjes oplevert 
.

Naar aanleiding van het egeljaar loopt er
momenteel in Nederland een landelijke
egelinventarisatie (1), maar gelijkaardige
acties lopen ook in Vlaanderen � en zelfs
lokaal in de stad Antwerpen �. Om hier-
aan mee te doen, kan u best een egel-
vriendelijke tuin aanleggen. Tips zijn op
zowat alle websites terug te vinden maar
deze van Natuurpunt Antwerpen Noord is
er helemaal op voorzien .
In Groot-Brittannië liep een tijdlang de UK

Hedgehog Road Safety-campagne �. Met
de campagne verdween jammer genoeg
ook de website. Maar de grappige promo-
tiefilmpjes zijn nog her en der (ondermeer
via YouTube) terug te vinden als je zoekt op
de campagnenaam.
� www.jaarvandeegel.nl 
� www.egelopvang.nl 
� www.abcoude.com/egels/ 
� www.vogelbescherming.be 
� www.egelsite.nl 
� www.hedghogz.co.uk 
� www.pro-igel.de 
	 www.britishhedgehogs.org.uk

 http://en.wikipedia.org/wiki/
Hedgehogs_in_culture
� www.zoogdierenwerkgroep.be/index.
php?id=146 
� http://ecohuis.antwerpen.be/egelmeld-
punt.html 
 www.antwerpennoord.be/actueel/zd/
egel_vriendelijke_tuin.html
� http://talesoftheroad.direct.gov.uk/
hedgehogs/

Websites
Veldmateriaal voor zoogdieren-
onderzoek Er bestaan onderwerpen
waarover op het internet informatie in bulk
terug te vinden is. En toch slaag je er niet
in de nodige gegevens erover bijeen te
garen. In zulke gevallen is het fijn om terug
te kunnen vallen op een webbeheerder die
de klus voor jou klaart. De website ‘Veld-
materialen’ is er zo eentje. De site schiet
de veldonderzoeker ter hulp die op zoek is
naar materialen voor veldonderzoek en
voor zoogdierenstudie in het bijzonder. Te-
gelijk roept het de gebruiker op om de in-
formatie aan te vullen. Er worden immers
voortdurend nieuwe technieken beproefd
en het is goed om weten of dit ook wat op-
levert. De doelstelling van deze website is
dan ook om mensen die met veldmateria-
len werken bij elkaar te brengen en kennis
over de gebruikte middelen uit te wisselen.
Het initiatief komt van Johannes Regelink
van het gelijknamig bureau voor ecolo-
gisch onderzoek. Werk van goeden huize
dus. Hij geeft zelf aan dat er nog heel wat
werk aan de winkel is om de website te
vervolledigen, maar dat is een kwestie van
tijd. Tot zolang blijft er een onevenwicht
bestaan tussen de samenvattende over-
zichtsinformatie. In veel rubrieken ont-
breekt (alsnog) een al dan niet vergelijkend
overzicht van inventarisatiemethoden en 
–materialen, dat een leidraad zou kunnen
zijn voor de beginnende onderzoeker. Hier
ligt nog heel wat werk voor de boeg. Der-
gelijke ambitieuze klus klaar je niet in en-
kele dagen. Een geldige reden om op
gezette tijden opnieuw een kijkje op de site
te nemen.

www.veldmaterialen.nl

Hyperlink De Vlaamse zoogdierdeskundige Dirk Criel bespreekt op 
geheel eigen wijze websites over zoogdieren.
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Beneluxe otters Je was bijna verge-
ten dat er nog otters zijn in België. De be-
standen zijn zo klein dat men nauwelijks
over een populatie mag spreken. Eind 2005
werd op Europees niveau het probleem
aangepakt en startte het project ‘Life Lou-
tre’. Het project dient om het leefgebied
van de otter in de Natura 2000-gebieden in
de Waalse en Luxemburgse regio op te
waarderen. Hiermee wil men de verbinding
herstellen tussen de populaties ten noor-
den en ten zuiden hiervan. Zowel Neder-
land, Frankrijk als Duitsland spelen een
belangrijke rol in dit verhaal zo blijkt uit de
schets die grofweg de verbindingsassen
schetst. Het gaat om een Belgisch-Luxem-
burgs project dat een projectgebied van
ruim 250.000 hectare omvat en waarvan de

rivieren de Our, de Ourthe en de Sauer de
blauwe assen vormen. De precieze afbake-
ningen worden op topografische kaartjes
weergegeven. Een netwerk van sporenzoe-
kers ondersteunt het project dat stilaan op
dreef komt. Dit net wordt met allerhande
digitale documenten via een website on-
dersteund.
Op die website � worden de krachtlijnen
van het project op een eenvoudige en over-
zichtelijke wijze uiteengezet en dit in twee
talen: het Frans en het Duits. Tussen beide
versies zitten kleine verschillen zoals het
literatuuroverzicht. Sommige documenten
zijn enkel in het Frans te raadplegen. Bij-
zondere aandacht gaat naar de sensibili-
satie van jongeren. Er is onder meer een
breed schoolproject opgezet met lesmate-
riaal dat via de website kan worden opge-
haald en dat op speelse wijze kan worden
aangewend. Enkel jammer dat het niet in
het Nederlands beschikbaar is, want dit
had ook in Nederlandstalig gebied een
nuttig werkinstrument voor het onderwijs
geweest.
Omdat ook Nederland, Duitsland en
Frankrijk in de marge bij het project be-
trokken zijn, verwijs ik terzijde ook naar de
websites van Reseau loutres � Otterbe-
scherming Nederland � Alterra � en Ak-
tion Fischotterschutz �. Vooral de Franse
site herbergt een enorme hoeveelheid aan
informatie over otterinventarisatie. 

� www.loutres.be 
� www.reseau-loutres.org 
� www.otterbescherming.nl
� www.otter.wur.nl
� http://cms.otterzentrum.de 

Surf ook even
naar...
Bouwjacht Wie dacht dat het uitgraven
van burchten van dassen en vossen tot de
geschiedenis behoort, heeft het lelijk mis.
Vooral onze Franse zuiderburen hebben
een traditie hoog te houden en verkneuke-
len zich nog jaarlijks aan deze bloedsport.
Herhaaldelijke petities hebben tot nog toe
weinig aarde aan de dijk gebracht. Maar de
tegenstanders laten zich niet ontmoedi-
gen.
www.abolition-deterrage.com

Kortsluiting Hyperlink leent zich af en
toe voor nieuwtjes in de marge en vergrijpt
zich graag aan sensatieberichten. Steen-
marters staan bekend om hun bijtgrage
gewoonten die me soms doen twijfelen om
ze alsnog bij de knaagdieren in te delen.
Meestal zijn wij het onfortuinlijke slachtof-
fer van hun bijtlust, maar af en toe loopt
het ook voor de marter slecht af.
www.wbesusterengraetheide.nl/Steen-
marter.htm 

Inventariseren voor luilakken
Ibats is een partnerschap tussen de Zool-
ogical Society of London (ZSL) en de Bat
Conservation Trust (BCT). De groep pro-
beert op Europees niveau een geijkt moni-
toringprogramma voor vleermuizen op te

zetten. De onderzoekers zijn wat lui van
leden en inventariseren liever vleermuizen
door met een auto (of boot) - uitgerust met
vleermuisdetectors - langzaam een vooraf
uitgestippelde route af te rijden en naar
leven in de ruimte te speuren.
www.ibats.org.uk 

Downloads
Bruinvis in de Noordzee Niette-
genstaande de bruinvis veruit de meest
voorkomende walvissoort is langsheen
onze kusten, baart de toekomst van deze
kleine walvis ons grote zorgen. Het beestje
wordt zwaar op de proef gesteld door al-
lerlei bedreigingen waaronder visnetten,
aanleg van windmolenparken op zee,
scheepvaart en vervuiling. De gehele pro-
blematiek wordt in deze publicatie haarfijn

uitgelegd in woord en beeld.
www.mumm.ac.be/Downloads/News/ifaw-
doc-porpoise2009.pdf

De das en de mens Geen ongewone
titel en de inhoud is dat evenmin. Toch
krijgt deze uitgebreide brochure in deze
Hyperlink een verdienstelijke vermelding
vanwege de fraaie presentatie en de toe-
gankelijke inhoud, althans wanneer je de
Franse taal meester bent. Dit werkje is een
goede aanleiding om het aan te leren.
http://www.fne.asso.fr/_includes/mods/kb
_upload/File/Biodiversite/blaireau_5.pdf
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