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Korte berichten

Albino Mol in Munstergeleen

Zweden maakt jacht op Eland

Duizenden Zweden en enkele honderden

Westduitsers maken sinds 13 september in

Zweden weer jacht op de Elanden. Dit jaar

mogen er 190.000 exemplaren gedood wor-

den. Dat is 50.000 meer dan in 1981. De

Zweedse overheid streeft er naar de elanden-

populatie tot ongeveer 250.000 stuks te be-

perken. Volgens schattingen zijn er nu

400.000 dieren. Elanden worden verantwoor-

delijk gesteld voor de dood van tientallenau-

tomobilisten per jaar en voor schade aan de

landbouw.

In 1981 werd bij 11.000 verkeersongelukken

de Eland als schuldige aangewezen. Daarbij

kwamen 17 personen om het leven. De mate-

riële schade van deze ongelukken wordt ge-

schat op ongeveer 30 miljoen gulden.

Daar de handelsprijzen relatief zeer laag lig-

gen komen gedode exemplaren meestal niet

bij de poelier. De meeste jagers vriezen het

vlees in voor eigen gebruik en verkopen de

huiden naar Beieren. Daar worden er de be-

kende ’Lederhosen’ van gemaakt...

Uit ’Trouw’ van 14 september 1982,

De Otter in Engeland

'Wild und Hund’ schrijft dat er in Engeland

en Wales thans 146 gebieden tot otterreser-

vaat zijn verklaard. Met medewerking van de

eigenaren tracht men voor voldoenderust en

aangepaste maatregelen te zorgen. Juist daar

waar de stand nog gunstig is wil men het aan-

tal trachten te vergroten. Hierdoor bestaat

een groterekans dat waterlopen,waar ze niet

meer voorkomen, opnieuw bevolkt kunnen

worden.

Een tweejarig onderzoek toonde aan dat

maar 6% van een groot aantal onderzochte

vissen gechloreerde koolwaterstoffen bevat-

ten. Met behulp van telemetrie verkreeg men

veel gegevens over de levenswijze en het ge-

drag van de Otter. Het bleek dat deOtter een

grote voorliefde heeft voor oevers die be-

groeid zijn door Essen en Esdoorns. Veel in-

sekten, die op de boven het water hangende

takken leven, vallen in het water en dat wordt

als oorzaak aangewezen dat dit water veel

visrijker is dan bijvoorbeeld kale overkanten,

zoals van gegraven kanalen.

De Mammoeth en zijn metgezellen

De Werkgroep Pleistocene Zoogdieren (Dick

Mol, DeTuger 141, 7041 HJ ’s-Heerenberg)

organiseert in samenwerking met deStichting

Huis Bergh en de Heemkundekring Bergh

een tentoonstelling over de fossiele zoogdie-

ren in de Ijstijd.

De tentoonstelling heeft als titel ’De Mam-

moeth en zijn metgezellen’ en wordt gehou-

den in het Muntgebouw te ’s-Heerenberg. Op

23 februari heeft deopening doordr. H.J.W.

G. Schalke van het Rijksmuseum van Geolo-

gie en Mineralogieen deburgemeester van de

gemeente Bergh, de heer Th.H. Jeuken

plaats.

Op zaterdag 26 februari wordt daar boven-

dien de jaarvergadering van de Nederlandse

Geologische Vereniging gehouden en is de

tentoonstelling de geheledag geopend.

’s Middags wordt doordr. Schalke een lezing

gehouden.

De tentoonstelling zal verder nog geopend

zijn op de woensdagen2, 9 en 16 maart, za-

Bij toeval trofL. Hendrix, Sittardweg, Mun-

stergeleen-Sittard een albino Mol aan in zijn

preiveldje. Daar hij veel last van Woelratten

had, dacht hij met zijn schop een Woelrat te

hebben geraakt. Het bleek een witte Mol te

zijn.

Limburgs Dagblad, 18 februari 1982.
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terdagen 5 en 12 maart, zondagen 6 en 13

maart, telkens van 14.00-17.00 uur, behalve

op woensdag 16 maart want dan is de slui-

tingstijd een uur eerder.

De toegang tot de tentoonstelling is gratis. Te

bezichtigen zijn onder meer vrijwel alle on-

derdelen van het skelet van de Mammoeth,

resten van Neushoorns, Herten, Bisons, Oer-

ossen en Wilde Paarden. Er is een tentoon-

stellingshandleidingverkrijgbaar, waarin een

catalogus van de tentoongesteldevoorwerpen

is opgenomen.

ZwarteKonijnen

Manfred Weisz (Groenburgwal 3 IIL, 1011

HR Amsterdam) gaf nog een betere aanvul-

ling op zijn mededelingdie in 'Huid en Haar’

1 (5) ; 228-229 werden afgedrukt. De juiste

vindplaatsen van de vermelde exemplaren op

Schiermonnikoog (22-31 oktober 1982) zijn

de volgende:

22 oktober 1982 drie zwarte Konijnen in het

binnenduin, ten noorden van de Reddings-

weg, vlak voor de duinovergang naar het

strand, ter hoogte van paal 7;

25 oktober 1982 1 albino + 1 zwart exem-

plaar, 26 oktober 1982 idem en

27 oktober 1982 een zwart exemplaar als bij

Schiermonnikoog (3-7 september 1982), na-

melijk kruising prins Bernhardweg/fietspad.

28 oktober 1982 een zwart exemplaar, ’s

avonds in de Kobbeduinen.

Op bladzijde 228 staat vermeld ’het Bos

Briks,duinen ter...’, dit moet natuurlijk zijn:

’hetbos Briksduinen, ter...’.

Bovendientrof Manfred Weisz in oude num-

mers van ’De Levende Natuur’ enkele berich-

ten over Zwarte Konijnen aan.

In jaargang 63 (9): 216 schrijft dr. S.J. Dijk-

stra dat er omstreeks 1930 zeer veel zwarte

Konijnen op Schiermonnikoog voorkwamen.

Ongeveer 10% van depopulatie bestond toen

uit zwarte exemplaren. Vincent van Laar

schrijft in zijn ’De zoogdieren van Texel’

(jaargang63 : 88-95) dat op 10 april 1958 een

zwart Konijn in de Geul werd waargenomen.

'Waarschijnlijk een ontsnapt exemplaar’,

schrijft hij daarbij. Volgens P.E. Lapperre

kwamen op Schiermonnikoog betrekkelijk

veel zwarte Konijnen voor, hetgeen men op

het eiland voor een normaal verschijnsel

hield. Er werden geen zwarte exemplaren met

myxomatose aangetroffen, hoewel het eiland

in 1961 vrij ernstig door de ziekte was aange-

tast (De Levende Natuur 64 : 71).

A.H.J. Freijsen schrijft in ’De Levende Na-

tuur’ 64 : 264 dat ook op Terschelling voor-

dat de herfstjacht in 1961 werd geopendvaak

geheelzwarte Konijnen werden gezien. Enke-

le bewoners verzekerden hem dat dit afstam-

melingen moeten zijn van ontsnapte tamme

Konijnen. Door het optreden van de bezetter

in de oorlog schijnen vele Konijnen uit hun

kooien geraakt te zijn. Ook elders op het ei-

land kan men zwarte Konijnen aantreffen, zo

schreef Freijsen. Zie ook J.A. Muns in ’De

Levende Natuur’ 64 (1961) : 216, die eind

september 1961 een zwart Konijn op Texel

waarnam.

Dick Jonkers (Rijksinstituut voor Natuurbe-

heer, Leersum) meldt dat hij op Rottumer-

plaat samen met Sjoerd Braaksma in augus-

tus 1980 verschillende zwartgekleurdeKonij-

nen waarnam. Ook de andere keren dat ze

daar verbleven zagen ze zwarte exemplaren.

Ook op deboswachterij Schoorl zag Jonkers

geregeld zwarte Konijnen. Ze hielden zich in

dat gebied, zowel op de open plaatsen in het

bos als in de duinen op.

Jan de Jager (Eikbosserweg 190, 1213 SB

Hilversum) schrijft dat hij tot op enkele jaren

geleden tussen de Lage Vuursche, Holland-

sche Rading en de Utrechtseweg, Hilversum

Zuid regelmatig een of twee zwarte Konijnen

zag. Er kwam daar toen ook een zwarte Ree-

geit, die hij daar ook al als kalfje had gezien.

Steenmarters vernielen rubber

auto-onderdelen

Steenmarters hebben volgens krantenberich-

ten een bijzondere interesse voor rubber on-

derdelen van auto’s in het zuiden van de

Bondsrepubliek. Volgens ’Quick’ werden in

deafgelopen vijf jaren in München meer dan

200 auto’s onklaar geknaagd. De Steenmar-

ters (als het tenminste Steenmarters waren)

blijken het omhulsel van ontstekingskabels,

de gummi manchetten van schokbrekers en

waterslangen te prefereren. In de Zwitserse

stad Winterthurzouden al meer dan 400 mo-

torvoertuigen door Steenmarters zijn aange-

vreten. Op benzineslangen zijn ze minder ge-

steld, want de bijsmaak van de dan vrijko-

mendebenzine vinden ze niet zo erg lekker.

Niemand kan nog verklaren waarom de

Steenmarters plotseling zo gesteld zijn op
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gummi onderdelen van auto’s. Ze eten het

gummi namelijk niet op, maar schijnen het

volgens de berichten te gebruiken als een

soort kauwgummi om hun gebitten te oefe-

nen.

Zwitserse dierenartsen hebben sectie verricht

op gedode Steenmarters. Ze vonden wel

gummiresten tussen de tandjes, maar niet in

de magen. Ze klimmen het liefst in automo-

toren die nog warm zijn nadat ze gereden

hebben.

Julius Roth, afdelingschef jachtmisdrijven

van de landelijke recherche van de deel en

vrijstaat Beieren heeft er wel een verklaring

voor. ’Ze leven aan derand van de stad’, zegt

hij. 'Vroegerhield men daar nog honden, die

ook ’s nachts buiten waren. En er waren ook

nog Vossen, natuurlijke vijanden van de

Steenmarters. Tegenwoordig kunnen de

Steenmarters in de stad doen en laten wat ze

willen’ zo meent hij.

Een Zwitserse jachtopzichter raadde auto-

mobilisten per televisie aan ter afweer van

Steenmarters ’s avonds een jampot met een

stuk carbid erin onder de motorkap van de

auto te plaatsen. Het resultaat was dat er bij

het starten talloze auto’s zijn geëxplodeerd.

Intussen wordt met klem door de Westduitse

televisie gewaarschuwd voor deze methode

vanwege het ontploffingsgevaar. De nieuwste

raad is: de gummi onderdelenvan auto’s met

knoflooksap insmeren of met insektenspray.

Maar lang en intensief blijkt dit niet te wer-

ken.

In ’De Kampioen’ 97 (12) : 59 schrijft L.J.

van Ringelenstein (Populierenlaan 323, Am-

stelveen) dat de waterslang van zijn auto,

welke van de bovenkant van de radiateur

naar het motorblok loopt, verschillende gaat-

jes vertoonde. In Wohlfurt wist een auto-

dealer te vertellen dat in juni 1982 daar een

’marter-plaag’ heerste. Hem werd verteld dat

de Steenmarters afkwamen op de lucht van

warme rubber en daar dan via de onderkant

van de auto aan gingen knagen. Ook hier

meendemen dat ze dat alleen doen als de mo-

tor nog warm is en dus ook de rubberonder-

delen. De Mazda-dealer kreeg in Wohlfurt in

die periode gemiddeld drie van deze repara-

ties per dag. In de meeste gevallen betrof het

auto’s die geparkeerd stonden langs bosran-

den. De Oostenrijkse Automobielclubschijnt

er regelmatig voor te waarschuwen.

Zie ook bladzijde 13. J.T.

Honderdenvijftig grote roofdieren

in film ’Roar’ ( = Gebrul)

Afgelopen maanden heeft de film ’Roar’ in

vele grote Nederlandse steden gedraaid. Het

is een film van filmproducent Noel Marshall,

die zo’n gigantisch succes had met de film

'Exorcist’ dat hij zijn dure dierenliefhebberij

kon financieren. Twaalf jaar geleden kwam

hij op het idee tijdens een reis door Afrika.

En sindsdien heeft hij Afrika praktisch naar

zijn ranch in Californië overgebracht met in

totaal niet minder dan 150 grotewilde dieren,

zoals Leeuwen, Jaguars, Luipaarden, Poe-

ma’s, apen en twee Olifanten. Zijn vrouw

Tippi Hedren schitterde in de geruchtmaken-

de film van Hitchcock 'The Birds’. Beide

echtelieden zijn welbekend door hun angst-

verwekkende films, die veel opschudding bij

het grote publiek teweeg hebben gebracht.

En zo bedacht hij in 1976 een plan om zijn

viervoeters in een film te laten optreden. Dat

is nu de kostbare film ’Roar’ geworden. Een

film die het alleen moet hebben van de spec-

taculaire opnamen van die wilde dieren.

Want voor de rest is het niet zo’n sterk ver-

haal, maar wel knap in beeld gebracht door

Jan De Bont. Het is geen documentaire,

maar de hoofdrolspelers zijn ongetrainde

Leeuwen, Tijgers enandere grote dieren.

Ondanks dat de film goedgekeurd is door de

American Humane Society en geen enkel dier

gekwetst werd gedurende de filmopnamen,

vragen wij ons toch af of wij wilde dieren en

dan in zo’n groot aantal nu wel mogen ge-

bruiken voor het maken van een Film. Blijk-

baar is niets meer té gek om mensen te trek-

ken. Velen zullen de dieren meewarig bekij-

ken, hoe ze met de hele familie omgaan. Lie-

ver hadden wij toch gehad dat men de wilde

dieren daar gelaten had, waar ze thuishoren.

J.T.

Tekening: Johan van Dijk.
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’De Tijgers verblijven in de tuin’ zegt Tippi Hedren, ’maar
ze struinen het liefst rond het huis. Daarom moetende

ramen voortdurend gesloten gehouden worden. Wordt
dat eens vergeten dan zit er zó een Tijger in je goot-

steenbak...

Fotolinksonder:

Tippi Hedren en haar echtgenoot Noel Marshall spelen
beiden in ’Roar’. Hier rusten ze wat uit met hun mede-

speler, de Leeuw Boomer. Om een 600 pound wegende
Leeuw het huis uit te krijgen valt niet mee, zodat er

meestal maar het beste van proberen te maken. Tippi
doet dan vaakhaar schoenen uit om haar voetente war-

men op de rug van Boomer. ’Er is geen grotere sensatie
dan dit’, zegt Tippi.

Foto rechtsonder:

Tippi Hedrenin ’Roar’ met twee Olifanten als medespe-

lers.

John Marshall wordt hier in de film ’Roar’ aandachtig
gadegeslagen door drie Leeuwen (van links naar rechts:

Robbie, Bachus en Nero) als hij in zijn boot voorbijped-
delt. Robbie is zelfs zo gefascineerd, dathij de boot met

zijn poot wat dichterbij tracht te halen.

Fotorechtsmidden:Foto linksmidden:

Toen John Marshall stuntsmoest uithalen op zijn favo-

riete motorfiets, rekendehij er niet op dat de Tijgers er

zich mee zouden gaan bemoeien.

In ’Roar’ tracht Noel Marshall tussenbeide te komen bij

eenruzie van de Leeuwen Togar en Robbie.

Foto rechtsboven:Fotolinksboven:


