
Thema

Een toontje lager Aan beltonen voor
GSM en aanverwanten is er op het internet
geen gebrek; aan geluidsfragmenten van
onze Europese zoogdieren des temeer. Je
kan weliswaar voor elke soort wat deun-
tjes bij elkaar harken maar om toegang te
krijgen tot uitgebreide geluidendatabanken
moet je geld afdokken of lid worden van de

club. Dit is onder meer het geval voor de
zeer uitgebreide geluidsbibliotheek van the
British Library � en de meer gespeciali-
seerde ‘Bat sound library’ van de Bat Con-
servation Trust �. Voor wie een euro in
twee bijt, zijn er uiteraard wegen te vinden
om dit euvel te omzeilen. Sites van lokale
zoogdierenorganisaties bijvoorbeeld be-
dienen zich vaak van deze databanken �.
Voor ons niet hoorbare geluiden zijn merk-

waardig genoeg gemakkelijker te vinden
dan hoorbare. Vooralsnog overspoelen de
alom bekende onderwatergeluiden van
walvissen en dolfijnen � en de ultrasone
geluiden van vleermuizen 	 en 
 onze
browser, maar in beide gevallen blijft het
zoeken naar een compleet overzicht. Naar
aanleiding hiervan wil ik mijn lezend pu-
bliek er attent op maken dat ook muizen
een melodieus gezang voortbrengen dat
elke vergelijking met hun gevederde vrien-
den doorstaat �.
Nochtans worden verdienstelijke pogingen
geleverd om dierengeluiden toeganke-
lijk(er) te maken maar voorlopig leveren ze
niet meer op dan een lege doos, althans
wat de Europese soorten betreft � en  .
Voor de uitbouw van een geluidenarchief
ijveren internationale organisaties zoals de
International Bioacoustics Council (IBAC)
� waarvan de wortels in Italië liggen �.
Als de nood aan geluid voor jout te groot
wordt, kom je voor algemene soorten nog
het best op niet Europese sites aan je trek-
ken �.

� www.bl.uk/reshelp/findhelprestype/
sound/wildsounds/birdsmamm/
birdsmammals.html 
� www.bats.org.uk/pages/bat_sound_
library.html 
� www.gwentbatgroup.co.uk/page.
php?id=25
� www.manon.org/telecharg.htm 
	 www.bio.bris.ac.uk/research/bats/
calls/index.htm 

  www.batcalls.com 
� www.plosbiology.org/article/info:
doi/10.1371/journal.pbio.0030386#sa001 
� www.fonozoo.com 
 http://tierstimmen.org/ 
� www.ibac.info/index.html 
�http://www-1.unipv.it/webcib/
mamm.html 
� http://macaulaylibrary.org/index.do

Websites

Bijvangsten Het valt ons landrotten
nauwelijks op, maar jaarlijks sneuvelen
duizenden walvissen en dolfijnen voor onze
eigenste kust. Vooral bruinvissen zijn de
dupe. In de hoop een visje mee te pikken
zwemmen ze zich vast in vissersnetten en
sterven er een verdrinkingsdood �. Om dit
voortaan te voorkomen of op zijn minst
voor een groot deel uit te sluiten, wordt
heel wat studiewerk naar alternatieve vis-
methoden en -technieken verricht. Tot de
mogelijkheden behoren toestelletjes die de
dieren van de netten weghouden �. Maar
alles heeft zijn voor- en nadelen. Daarom

zijn er nog tal van andere oplossingen be-
dacht. Het is nog nauwelijks bij te houden
en daarom is de ‘Bycatch reduction data-
base’ � een goede hulp. Deze website
helpt ons opnieuw de bomen door het bos
te zien. Het is eenvoudig van opzet en al-
leen daardoor al een waardevol snuffelin-
strument.

� www.vliz.be/imisdocs/publications/
134703.pdf 
� http://www2.wageningenimares.wur.nl
/NL/nieuwsagenda/nieuws/pingers230309.
htm 
� www.bycatch.org 

Hyperlink De Vlaamse zoogdierdeskundige Dirk Criel bespreekt op 
geheel eigen wijze websites over zoogdieren.
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Nachtbrakers De nachtelijke activiteit
van veel soorten maakt van het onderzoek
naar zoogdieren een curiosum. Als al die
activiteit zich dan ook nog eens aan de
achterdeur van je woning afspeelt, dan
wordt het helemaal bijzonder. Zeker nu ook
meer bijzondere soorten, zoals vos en
steenmarter, in onze stedelijke nachtom-
geving de kop opsteken. In Zwitserland gaf
dit voldoende aanleiding om er een nieuw
werkveld voor aan te snijden, waarvan de
resultaten hun weerslag vinden op een
website over stadsecologie  �. Behalve de
voormelde nachtrovers eisen ook de vleer-
muizen en de egel hun aandeel van de site
op. Het leuke aan deze webstek is de grote
verscheidenheid aan onderwerpen die
zwalpt tussen populaire en ernstige we-
tenschap. Meer luchtige thema’s wisselen
af met diepgaande ecologische onderzoe-
ken en beide worden op veelzijdige wijze
gedocumenteerd. Jammer genoeg zitten
enkele pagina’s verborgen � waardoor je
er eerder toevallig of enkel langs een om-

metje op terechtkomt. Je bent er meteen
enkele bezoekjes mee zoet en het zet aan
tot regelmatige raadpleging.

� www.swild.ch 
� www.swild.ch/deges

Surf ook even
naar...

Het zal je maar overkomen Onze
eekhoorn is niet altijd en overal een mooi
leven beschoren. In Groot-Brittannië krijgt
het roodharig beestje af te rekenen met
een grauwe collega en alsof dat niet vol-
staat wordt het ook nog eens geteisterd
door een virus. Om het beestje op te mon-
teren, laten de Britten geen kans onbenut
om het een beter leven aan te bieden. Stuk
voor stuk wordt uitgelegd welke middeltjes
helpen.
www.snh.org.uk/ukredsquirrelgroup/de-
fault.asp

Verkeerslachtoffers op het
matje Mogelijk vindt u het maar een lu-
gubere aangelegenheid maar de commer-
cie – of is het kunst – maalt er niet om. Wil
je de alledaagse realiteit in uw badkamer

halen of de vos die de passie preekt op het
matje roepen, dan is dit stukje weefijver
een leuk idee voor de kerstdagen.
http://www.oooms.nl/road-kill-carpet/ 
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Met één muisklik Even kort onze zoogdieratlas aanprijzen voor het geval je er nog
niet op de hoogte van bent. We willen in iedere Nederlandse provincie alle in het wild le-
vende zoogdieren in kaart brengen: van klein tot groot en van smal tot breed. Daarvoor
hebben we uw hulp nodig. Meldt ons uw waarnemingen: klik op de provincie waar jouw
waarneming vandaan komt en geef aan op welke plek u het dier zag en wanneer. 
Zo weten wij gelijk ook wat u zoal in uw vrije tijd uitspookt. In 2011 moet de 
digitale zoogdieratlas van Nederland compleet zijn. Dan weten 
we hoe het met de verschillende soorten zoogdieren 
gaat, waar ze zitten en we ze het best kunnen 
beschermen.
www.zoogdieratlas.nl


