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Boekbesprekingen

Onze eigen egel

Micromammalia op recentelijk

ontstane eilanden

In de periode augustus-oktober 1981 zijn een

aantal eilanden in de Randmeren (16), het

Grevelingenmeer (9) en het Veerse Meer (4)

geïnventariseerd op kleine zoogdieren. Met

deze gegevens zijn derelaties soortenaantal-

oppervlakte en soortenaantal-afstand tot het

vasteland uit de theorie van MacArthur &

Wilson (1976) getoetst. Voorheen zijn de ge-

noemde relaties alleen in grootschalige gebie-

den naar hun waarde onderzocht. Tevens

werd gekeken naar een eventueel verband

tussen ouderdom van een eiland en soorten-

aantal.

Uit de resultaten bleek dat er geen correlatie

bestond tussen soortenaantalenerzijds en op-

pervlakte en ouderdom anderszijds. Wel is er

een verband gevonden tussen soortenaantal

en afstand (= isolatie). Bij de conclusie zijn

echter de nodige kanttekeningen geplaatst.
Er werden acht verschillende soorten aange-

troffen;

Veldmuis, Bosmuis, Bosspitsmuis, Aard-

muis, Noordse Woelmuis, Rosse Woelmuis,

Dwergmuis en Dwergspitsmuis. De eerste

drie genoemde soorten kwamen als beste ver-

spreiders naar voren. Richtlijnen voor na-

tuurbeheer in Nederland werden aan de hand

van deze gegevens niet gevonden.
Charles Bodar & Adrie van der Werf: Micro-

mammalia op recentelijk onstane eilanden - augus-

tus 1981
-

november 1981. Gestencild, 34 bladzij-

den, 13 bladzijden bijlagen(1981). Doctoraalscrip-
tie Rijksuniversiteit Utrecht. Projectleider: A. van

Wijngaarden., Rijksinstituut voor Natuurbeheer,
Leersum.

Der Seehund

Dat zulke boekjes nu nog in het moderne

Duitsland verkocht worden is eigenlijk wel

heel beschamend. Dit inmiddels reeds ruim

In dit interessante, uit het Duitse vertaalde,

boekje over het gedrag en de verzorging van

Egels vertelt het echtpaar Poduschka van 25

juni tot 1 april vrijwel van dag tot dag over

ervaringen met Egels. Daarbij worden af en

toe teksten uit andere boeken geciteerd en

komt men veel te weten over het leven van de

Egel. Dr. Poduschka is een wetenschapsman

en een tiental jaren geleden ontving hij de

Theodor-Körnerprijs voor werk op het ge-

bied van ultra-geluidsleer, waarbij ook Egels

een rol speelden. Samen met zijn vrouw be-

studeerde hij het gedrag, de gewoonten en re-

acties van deEgels. De tekst, maar ook de fo-

to’s, spreekt een duidelijke taal met wat voor

liefde dat gebeurt. Eigenlijk zou elk asiel, dat

wettelijk in staat is gesteld zieke, gewonde of

anderszins niet-valide Egels ter revalidatie op

te nemen, dit boekje bij de hand moeten heb-

ben.

Walter & Christl Poduschka: Onze eigen egel. Ge-

drag en grootbrengenvan egels. 117 bladzijden, 58

zwart-wit foto’s. Vertaling door Elisabeth Bekius

(1974). Oorspronkelijke titel: Geliebtes Stacheltier

(1972). Uitg. Nijgh & Van Ditmar, ’s-

Gravenhage/Rotterdam. Dit boekje is helaas bij
de uitgever uitverkocht.
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twintig jaar geleden verschenen boekje over

de Zeehond.

De biologie van de Zeehond in de ogen van

een jager is wel heel wat anders dan de aan-

dacht die er tegenwoordig aan deze dieren

wordt besteed. Er wordt nog gesproken van

het reguleren van het zeehondenbestand en

depraktijk van de zeehondenjacht is voor de

auteur een opwindendebelevenis.

Moge dit boekje voor eens en voor altijd ge-

schiedenis zijn geworden en ons nageslacht

een indruk geven hoe meedogenloos ook in

ons waddengebied de Zeehonden vervolgd

werden. In zoverre een werkje waaruit nog

wel eens iets aan te halenvalt.

Walther Harcken; Der Seehund. 79 bladzijden, 13

afbeeldingen, 7 tafels (1961). Uitg. Verlag Paul

Parey, Hamburg/Beriijn.Prijs DM 9,60.

Wildschäden an landwirtschaftlichen

Kulturen

In dit boekje bespreekt de auteur hoe bepaal-

de wild- en jachtschade vastgesteld moet

worden en welke Duitse regelingen daarvoor

zijn te hanteren. De wettelijke regelingen in

de verschillende bondslanden wijken soms

sterk van elkaar af.

Weliswaar een handleiding voor regelen van

geconstateerde schade, maar niet zozeer voor

het constateren waardoor de schade is ver-

oorzaakt. Foto’s van uitwerpselen en sporen

suggereren dat echter wel.

Wolfgang Sailer; Wildschaden an landwirtschaft-

lichen Kuituren. Eine praktische Anleitung für die

Schadensregulierung. 79 bladzijden, 32 afbeeldin-

gen, 8 tafels en 7 tabellen (1977). Uitg. Verlag Paul

Parey, Hamburg/Beriijn.Prijs DM 19,80.

Jagd und Fang des Raubwildes

Het gaat in dit boekje slechts om één ding.

Hoe bescherm ik het bejaagbare wild in mijn

jachtterrein. Alle concurrenten worden niet

geduld en moeten zomogelijk (zolang de wet

dit toestaat) geliquideerd worden. De auteur

spreekt hier dan over beheersmaatregelen.

Het is dan weliswaar reeds de 12e druk van

dit boekje, maar hoe de talloze dieren er in

afgeschilderd worden is eenvoudigweg zeer

ouderwets te noemen. De vele genoemde

vangmethodenzijn niet erg humaan. Het is

voor de natuurbeschermer bijzonder nuttig

eens kennis te nemen van zo’n boekje en

daarvoor moet men zeker de ogen niet slui-

ten. Alleen door een gedegenkennis van me-

ningen van anderen kan men deze bestrijden.

Hier wordt maar al te vaak aan voorbijge-

gaan.

Hans Behnke: Jagd und Fang des Raubwildes. An-

leitungzur gerechten Bejagung. 106 bladzijden, 73

afbeeldingen en 4 tafels. 12e herziene druk (1982)

van de oorspronkelijke auteurs Stach/Eiserhardt.

Uitg. Verlag Paul Parey, Hamburg/Beriijn. Prijs

DM 16,80.

Der Waschbär

Vanuit Noordamerikaanse pelsdierenfarms

kwamen in 1920 de eerste Wasberen naar

Duitsland, die in die tijd een begeerd mode-

artikel waren. In het wild ging de soort door

jacht en vangst in de Amerikaanse bossen

toen sterk achteruit. Uit de farmdieren ont-

stond rond 1929/1930 een in het wildleven-

de populatie in de Eifel. In de omgeving van

de Edersee, Kreis Frankenberg (Hessen) en

een jaar later op de Schorfheide werden als

proef enkele Wasberen losgelaten om hun ge-

drag te bestuderen, die zich daar inburgerden.

Tegen het einde van de Tweede Wereldoor-

log konden in de buurt van Berlijn uit een

pelsdierenfarm bij Strausberg enkele Wasbe-

ren ontsnappen. Hieruit hebben zich twee

populaties ontwikkeld. In 1973 werd het aan-

tal Wasberen in Duitsland op 11.142 stuks

geschat.

De auteur bespreekt de inburgering van de

Wasbeer in Duitsland, de morphologie van

de Wasbeer, de levenswijze (voedsel, voort-

planting, opvoeding jongen) en levensge-

woonten, maar bespreekt als jager ook uit-

voerig de jacht op de Wasbeer.

In 1970 zouden zo’n 25.000 tot 28.000 Was-

beren in Duitsland hebben geleefd. De me-

ning dat Vos en Das in verband met honds-
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dolheid hier en daar gedecimeerd zouden

moeten worden wordt niet door natuurbe-

schermers gedeeld. De Wasbeer zou in de le-

vensgebieden waar deze soorten beide voor-

komen concurreren en de aangewreven scha-

de van de Wasbeer aan de zangvogelstand

lijkt mij nog niet te zijn bewezen. De jager

ziet in de Wasbeer opnieuw een concurrent

en zou alleen al daarom vervolgd moeten

worden. Een nauwgezet onderzoek naar het

gedrag en eventuele schade van Wasberen

zou eerst eens goed onderzocht moeten wor-

den. Het boekje van Kampmann is ondanks

de misvattingen bijzonder interessant voor

diegenendie zich in de Wasbeer verder willen

verdiepen.

Hans Kampmann: Der Waschbar. Verbreitung,

Ökologie, Lebensweise, Jagd. 76 bladzijden, 29

afbeeldingen, 6 tabellen (1975). Uitg. Verlag Paul

Parey, Hamburg/Berlijn.Prijs DM 16,80.

In de eerstvolgende ’Lutra’ verschijnt eenuitvoerig

artikel over de vestiging van de Wasbeer in Neder-

land.

Das Muffelwild

Het is natuurlijk niet vreemd dat een mono-

grafie over Moeflons door jagers is geschre-

ven en dat hierin ook uitgebreid over trofee-

ën en jacht gereptwordt. Overwegend vinden

wij in dit boek echter ook tal van interessante

gegevens over de verspreiding, de inburge-

ring, de levenswijze, het gedrag, de geschie-

denis, de huidige verbreiding in Duitsland,

het vangen en transport van levende dieren,

het uitzetten, het natuurlijke voedsel, de bij-

voedering, de ziekten en talloze andere on-

derwerpen. In totaal werden er in 1980 zo’n

7200 Moeflonsgeteld. Ook het bestand in an-

dere Europese landen wordt vermeld. Ruim

27% komt in Tsjecho-Slowakije voor (14.370

exemplaren), 14% in de Bondsrepubliek,

8'/2% op het vasteland van Frankrijk en

haast ll‘/2% in Oostenrijk. Voor Nederland

worden voor 1978 400 exemplaren (0,7%)

vermeld en voor Luxemburg 75 stuks. In

1903 werden ze in de Göhrde en in 1906 in de

Harz voor het eerst in Duitsland ingevoerd.

Zo’n vijftig jaar eerder werden ze reeds naar

Tsjecho-Slowakije gebracht. Alle afkomstig

van de Tyrrheense Eilanden (Corsica en Sar-

dinië). Bij het beheer van natuurterreinen

worden tegenwoordigallerlei diersoorten aan

het werk gezet, maar Moeflons zijn in dit ver-

band eigenlijk nauwelijks ter sprake geko-

men. De invoer van deze diersoort is dan ook

eigenlijk voornamelijk ten behoeve van de

jacht geweest.

Friedrich Türcke & Herbert Tomiczek: Das Muf-

felwild, Naturgeschichte, Ökologie, Hege, Jagd.

197 bladzijden, 115 afbeeldingen, waarvan 11 in

kleur, 11 tabellen. Tweede, volledigherziene druk

(1982). Uitg. Verlag Paul Parey, Hamburg/Ber-

lijn. Prijs DM 78,—.

Conserveren van fossielen, beheer en

determinatie van Boven-Pleistocene

en Holocene Nederlandsezoogdieren

op grond van gebit

Bij het vinden van een fossiel rijst meteen de

vraag: ’Wat is het nu eigenlijk?’. Ook wil

men weten van welk dier het stuk afkomstig

is en of het een belangrijke vondst is. Het

zoeken naar antwoorden op deze vragen le-

vert vaak grote moeilijkhedenop. Er blijken

geen boeken verkrijgbaar te zijn, waarin de

nodige informatie te vinden is. Ook vergelij-

kingsmateriaal is nauwelijks aanwezig in de

verschillende (streek)musea. Toch wil men

graag weten wat het is en ook hoe het stuk

behandeld moet worden, zodat het niet direct

uit elkaar valt.

Daarom is onder auspiciën van de Werk-

groep Pleistocene Zoogdieren een handlei-

ding samengesteld waarin informatie wordt

gegeven over het conserveren van fossielen en

het beheren van een collectie. Het tweede

deel van de handleiding gaat over het gebit

van zoogdieren en het determineren van de

meest voorkomende boven-pleistocene en

holocene zoogdieren op grond van het gebit.
De handleiding kwam tot stand met mede-

werking van Wies van den Brink, Hans Brin-
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kering, Hans van Essen, Dick Mol, Yvette

Vervoort en Barend van Harskamp.

Thijs van Kolfschoten: Het conserveren van fos-

sielen, het beheren van eencollectie en het determi-

neren van de meest voorkomende boven-pleisto-

cene en holocene Nederlandse zoogdieren op

grond van hun gebit. Gestencild, 55 bladzijden, 15

platen (1982). Tweede, herziene druk. Verkrijg-

baar bij de secretaris van de Werkgroep Pleistoce-

ne Zoogdieren, Dick Mol, De Tuger 141, 7041 HJ

’s-Heerenberg. Prijs voor leden ƒ 7,50, voor niet-

leden ƒ 10,—, exclusief verzendkosten. Men wordt

verzocht schriftelijk te bestellen.


