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Boekbesprekingen

Adresboek van Biologen

Het diervan de dag
Dat de mens zich beestachtig gedraagt tegen-

over consumptie-dieren wisten wij al. Even-

eens zijn ons de gevolgen van dit, veelal bi-

zarre, gedrag bekend. Wat wij echter nog

niet wisten, is dat er een moment komt dat

het beestje eens terugslaat, op een veelal ge-

nadeloze wijze. Wie met spanning zit te

wachten, maar vooral diegenen die dit maar

onzin vinden, wordt aangeraden dit boekje

eens te lezen. Het is een bundeling van verha-

len over dieren die vaak gekweld worden om

later uiteindelijk in de pan te verdwijnen. De

verhalenbundel bevat acht verhalen over het

(ziele)leven van dieren van Midas Dekkers,

Antoon Koolhaas, Bertus Aafjes, Louis Ver-

beeck. Hans Rombouts, Janet Frame, Georg

Orwell, Patricia Highsmith, die alle dit ene

gemeen hebben: het relaas van consumptie-

dieren als eigenwijze wezens in een wereld vol

kommer en kwel.

Samenstelling Jan Ijzerman; Het dier van de dag

en andere korte verhalen over alles dat loeit,

knort, blaat of kakelt. 99 bladzijden, met illustra-

ties van Peter van der Vet (1983). Uitg. Omniboek,
Den Haag. Prijs / 9,90. Ook te bestellen, onder

vermelding van de titel, door overmaking van ƒ

9,90 op gironummer3 116 614 ten name van Stich-

ting Lekker Dier, Jansveld 30, 3512 BC Utrecht,
030-311 115.

Verslagen,
brochures etc.

De Meinweg
Een inventarisatievan hogere plante- en dier-

soorten in het vogelreservaat en omgeving

van het Meinweggebiedin Limburg (dichtbij

de Duitse grens) werd in een rapport vastge-

legd. Het geeft min of meer een representa-

tiefbeeld van het voorkomen van de zoogdie-

ren in het hele Meinweggebied. Een interes-

sant gegeven, dat uit dit rapport naar voren

komt, is ongetwijfeld dat het Wilde Zwijn,

waarschijnlijk nooit uit Nederland is verdwe-

nen, maar dat het zich in het Middenlimburg-

se grensgebied van oudsher heeft weten te

handhaven. Verder zijn er onder meer

vastgesteld: Bosspitsmuis, Dwergspitsmuis,

Huisspitsmuis, Rosse Woelmuis, Aardmuis,

Veldmuis, Woelrat, Muskusrat, Bosmuis,

Dwergmuis, Huismuis, Eekhoorn, Vos, Das,

Hermelijn, Bunzing, Wezel, Wasbeer (in
1976 werd een exemplaar gezien in Mirbach-

busch), Ree, Konijn en Haas.

De Das blijkt er sterk bedreigd te worden.

In januari is het nieuwe Adresboek van Bio-

logen verschenen dat doorhet Nederlands In-

stituut van Biologen (NIBI) is uitgegeven.

Het adresboek is samengesteld op basis van

het geautomatiseerde adressenbestand, dat

beheerd wordt door het NIBI en de Biolo-

gische Raad samen. Het adresboek wil een

practisch hulpmiddel zijn, zowel voor biolo-

gen als voor niet-biologen. Naast de namen

en adressen van alle bij de Biologische Raad

en het NIBI bekende biologen (5481 perso-

nen) treft men nog vele hoofdstukken met

aanvullende overzichten over biologische in-

stellingen en over instellingen waar biologen

mee te maken kunnen hebben. Ook voor stu-

denten kan het adresboek een bruikbare weg-

wijzer zijn in de gevarieerde wereld van de

biologische organisaties. Er zijn ook nieuwe

hoofdstukken aan toegevoegd over Geweste-

lijke Arbeidsbureaus en Regionale Punten

Academici, natuurwetenschappelijke be-

roepsverenigingen, tijdschriften van biolo-

gisch wetenschappelijke verenigingen en

schoolbiologische diensten.

Het Adresboek van Biologen is te bestellen door

storting vanƒ 25,— op postgironummer 3 733 955

ten name van het Nederlands Instituut van Biolo-

gen, Oude Gracht 320, 3511 PL Utrecht, 030-

314 241, onder vermelding van ’Adresboek van

Biologen’.
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Door een massale vergassing in de jaren zes-

tig is de Das in het grensgebied zo goed als

verdwenen. Vóór 1976 werd reeds een

Wasbeer in Herkenbosch geschoten en in fe-

bruari 1981 werd een Wasbeer gezien in het

Meinweggebied, in de buurt van de Klifs-

berg. Zowel op Duits als op Nederlands

grondgebied brengt het Wilde Zwijn jongen

voort. Het grootste deel van de populatie

houdt zich echter op aan de Duitse zijde van

degrens.

De auteur geeft beheersmaatregelen aan, die

wenselijk zijn. Een gevaar voor de zoogdie-

ren zijn debos- en heidebranden,vooral voor

degrotere soorten.

Drs. A.J. Lenders: De Meinweg. Gestencild, 65

bladzijden, 7 kaarten, 11 foto’s (1982). Invenit

nummer 3 - 1982. Adres van de auteur: Groen-

straat 106, 6074 EL Melick. Uitgave Heemkunde-

vereniging 'Roerstreek’ Kerkplein 10, 6077 AA

Sint Odiliënberg, 04752-2895. In beperkte mate

verkrijgbaar. Prijs / 6,— (exclusief verzendkos-

ten).

Brochure 'Sporen van Otters’

In samenwerking met 'Huid en Haar’ heeft

de Nationale Campagne Bescherming Roof-

dieren uit België een brochure uitgegeven

'Sporen van Otters’ door Bart Nolet. Dit ar-

tikel is reeds eerder verschenen in 'Huid en

Haar’ 2 (1) : 15-28. De brochure heeft een

aantrekkelijk omslag en is uitgegeven ter be-

ter begrip en bescherming van de Otter.

De brochure wordt verkocht voor Bfr. 60 of ƒ3,~
en is te bestellen door het aangegeven bedrag te

storten op rekeningnummer 068-0776500-42 ten

name van de NCBR, postbus 10, 9740 Gavere,

België, onder vermelding ’otterbrochure’ en het

gewenste aantal.

Vossenposter
De Stichting Kritisch Faunabeheer heeft een

vossenposter uitgegeven omdat er nog steeds

meedogenloos en onverantwoord gejaagd

wordt op de Vos in Nederland. Omdat de

stichting vindt dat de enige reden van die

jacht het jachtbelang is, wordt men verzocht

als protest overal deze poster op te hangen.

De poster is uitgevoerd in vierkleurendruk

(formaat 60 x 42 cm).

Prijs gevouwen verzonden ƒ 3,60 per stuk; in ko-

ker verzonden ƒ 5,50 per stuk; vijf stuks in koker

verzonden ƒ 15,--. Over te maken op postgiroreke-

ning 13 093 ten name van de Stichting Kritisch

Faunabeheer, Oosterbeek.

Roofdierenstickers

Er zijn door de Stichting Kritisch Faunabe-

heer vier roofdierenstickers in vierkleuren-

druk met Bunzing, Hermelijn, Vos en Wezel

uitgegeven.

Prijs per setƒ 5,10, per drie sets ƒ 12,50. Te bestel-

len door overmaking op giro 13 093 ten name van

Stichting Kritisch Faunabeheer propagandafonds,

Oosterbeek, met vermeldingvan het gewenste.

Twintigste vleermuissoort voor

Nederland?

Op 28 november 1980 werd te Culemborg een

uit Canada verscheepte container met hout

uitgeladen, waarinmen een mannelijk exem-

plaar van Eptesicus fuscus, de ’Big Brown

Bat’, in winterslaap aantrof.

Het dier werd nog acht maanden in leven ge-

houden en de container was afkomstig uit

een plaatsje ten noordwesten van Toronto

(Ontario), Canada. Er blijken wel vaker

vleermuizen vanuit de Nieuwe Wereld mee

naar Europa te zijn gereisd. De mogelijkheid

bestaat dat in de toekomst overzeese vleer-

muissoorten de gelegenheidhebben om zich

gedurende langere tijd in ons werelddeel te

handhaven.

A.M. Voüte: De twintigste vleermuissoort voor

Nederland? Lutra 26, nummer 1, 1983, bladzijden
20-23.


