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Zeehonden (Phocidae)

en andere zeezoogdieren
in Zeeland

Voor het hele Deltagebied
bleef het aantal ongeveer ge-

lijk. Dat komt neer op tussen

de twaalf en zestien Zeehon-

den.

Ook zijn er het afgelopen jaar

weer diverse strandingen van

Zeehonden gemeld. In totaal

zijn er drie dodedieren gevon-

den. Eén huiler, aangespoeld

bij Nieuwvliet, is per vliegtuig

naar Pieterburen gebracht. De

huiler, die de naam Adrie (vr.)

meekreeg, is op 12 november

1990 uitgezet in de Dollard.

Wat de andere zoogdieren be-

treft. Er zijn vijf dode Bruin-

vissen aangespoeld, waarvan

één te Cadzand. De dode die-

ren zijn naar het Rijksmu-

seum vanNatuurlijke Historie

Leiden gebracht. Hier wordt

onderzoek gedaan naar de

doodsoorzaak, geslacht, leef-

tijd en dergelijke.
In het voorjaar is voor de kust

van Noord-Beveland door

verschillende mensen een

school van zo’n 65 niet nader

gedetermineerde dolfijnen

waargenomen. Zwemmend en

springend hielden ze zich op

bij een vissersbootje. Later

zijn ze vertrokken in zuidelij-

ke richting. Ongeveer in de

zelfde periode is voor de

Brouwersdam een Tuimelaar

gesignaleerd. Hij heeft daar

de hele zomer rondgezwor-

ven.

In juli is in de Sloehaven een

Butskop waargenomen. Met

veel geduld en de nodige hulp

is dit dier weer naar open zee

geloodst. Het beest had een

lengte van 6.2 meter en woog

naar schatting 2400 kg!
In het jaarverslag werd uitge-

breid stilgestaan bij dolfijnen.

Jaarlijks stranden er ongeveer

dertig dolfijnen op de Neder-

landse kust. Gemiddeld zijn
daar twee levende dolfijnen

bij. Waarom stranden dolfij-
nen? Bijna alle op het strand

gevonden dolfijnen zijn ziek.

Ze zijn zo zwak, dat ze hun

blaasgat niet meer boven wa-

ter kunnen houden, zodat ze

als zoogdier instinctief hun

kop op het strand leggen. Of

ze zijn zo verzwakt, dat de

stroming ze op het strand

werpt. Bij nader onderzoek

zijn er bacteriinfecties en ook

uitwendige verwondingen

aangetroffen. Bijna alle dol-

fijnen dragen (vaak soortspe-

cifieke) parasieten bij zich,

die, als een dier eenmaal ver-

zwakt raakt, de overhand

gaan nemen.

Na de stranding krijgt de dol-

fijn verschillende problemen.
Het dier krijgt last van over-

verhitting, uitdroging en een

te hoge drukbelasting van het

lichaamsdeel, waarop het dier

ligt. Het zien van mensen en

het horen van ongewone ge-

luiden bezorgen de dolfijn na

een stranding de nodigestress.

Daarom is het zo belangrijk
dat het dier meteen naar Har-

derwijk wordt getranspor-

teerd, de plaats waar ze een

dolfijn verantwoord kunnen

verzorgen. De dolfijn moet

zolang permanent nat gehou-
den worden, terwijl alle be-

langstellenden op afstand

moeten blijven. In ieder geval

meteen de politie bellen.

Alle waarnemingen van zee-

zoogdieren in Zeelandworden

graag ontvangen op on-

derstaand adres.

Henk Zandstra, Westsingel 58,
4461 DM Goes, 01100 37 254 of

privé 01180 - 33 623.

Wereld Natuur Fonds

vraagt IWC om

handhaving

walvisvangstverbod

(Cetacea)
Het Wereld Natuur Fonds en

andere natuurbeschermings-

organisaties maken zich op

voor de 43ste jaarlijkse verga-

dering van de Internationale

Walvisvaart Commissie

(IWC) in Reykjavik, Usland

van 27 tot 31 mei 1991. Ver-

wacht wordt dat ook dit jaar

een aantal landen een poging
zal doen om het internationa-

le moratorium op de commer-

ciële walvisvangst te onder-

mijnen.
Het internationale morato-

rium had officieel in 1986 in

werking moeten treden, maar

door tegenwerking van Japan
werd dit pas 1988. Omdat de

zwaar overbejaagde walvispo-

pulaties zich als gevolg van

hun langzame voortplanting
slechts uiterste moeizaamher-

stellen, pleit het Wereld Na-

Henk Zandstra, van het pro-

vinciaal consulentschap Na-

tuur-, Milieu- en Faunabeheer

maakt jaarlijks een overzicht

van alle meldingen van Zee-

honden,maar ook andere zee-

zoogdieren in Zeeland. Het

gaat dan ook om strandingen

van zowel levende als dode

dieren.

In z’n verslag over 1990 maakt

hij melding van het heuglijke

feit, dat er zo goedals zeker in

de Westerschelde een jonge

Zeehond is geboren. Een zeer

jonge Zeehond begeleid door

twee volwassen dieren is ver-

schillende keren waargeno-

men. De dieren bevonden zich

in een deel, waar ze weinig
door de rekreatie-, noch be-

roepsvaart werden gestoord.
Uit de najaarsperiode zijn uit

de Westerschelde verschillen-

de meldingen binnengeko-

men. Hij schat, dat er in deze

Delta-arm waarschijnlijk drie

à vier Zeehonden aanwezig

zijn.
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tuur Fonds ervoor om niet ie-

der jaar te vergaderen over

een mogelijke stopzetting van

het moratorium. Het zou ef-

fectiever zijn als men zich

concentreerde op het instellen

van een goed onderzoek naar

de status van de walvispopu-

laties, het ontwikkelen van

een beter controlesysteem tij-
dens de vangst en een beter

systeem voor het vaststellen

van de quota.

Ook in het afgelopen jaar is

het moratoriumweer omzeild

door de zogenaamde jacht

voor wetenschappelijke doel-

einden; Japan en Noorwegen

vingen respectievelijk 327 en 5

Dwergvinvissen.

Noorwegen heeft besloten om

met ingang van dit jaar de

vangst voor wetenschappelij-

ke doeleinden stop te zetten.

Daar staat tegenover dat voor

het komende jaar de Sovjet-
unie wel weer een plan heeft

ingediend bij het IWC voor

wetenschappelijke walvis-

vangst.

Het Wereld Natuur Fonds

vraagt ook weer de aandacht

van het IWC voor de kleine

walvisachtigen (onder ander

dolfijnenen Bruinvissen). De-

ze kleine walvisachtigen wor-

den niet alleen ernstig be-

dreigd door overbejaging,
maar ook door verdrinking

bij het verstrikt raken in

(drijOnetten, milieuvervuiling

en verstoring van hun leefge-
bied. Op de vorig jaar in

Noordwijk gehouden verga-

dering van het IWC zijn voor

het eerst twee resoluties aan-

genomen ten behoeve van de

kleine walvisachtigen. De

eerste resolutie was de beslis-

sing van het IWC om een

overzicht te maken van de sta-

tus van de kleine walvisachti-

gen en hun bedreigingen. Dit

rapport zal de komende verga-

dering gepresenteerd worden.

De tweede resolutie was een

oproep aan Japan om de di-

recte vangst van Dall’s Bruin-

vissen in de Japanse wateren

terug te brengen naar maxi-

maal 10.000 dieren (in 1988

ving Japan 40.000 Dall’s

Bruinvissen, in 1989 29.000 en

in 1990 30.000).
Het Wereld Natuur Fonds

hoopt dat het verschijnen van

het rapport in Reykjavik aan-

leiding is voor het IWC om

ook in de praktijk de verant-

woordelijkheid op zich te ne-

men voor deze kleine walvis-

achtigen.
Inmiddels heeft de vergade-

ring plaatsgevonden en hopen

wij daarover in een volgend

nummer de lezers verder te

kunnen informeren.

Potvis (Physeter

macrocephalus) staat

centraal in Fries

Natuurmuseum

Op 17 mei begon in het Fries

Natuurmuseum te Leeuwar-

den de tentoonstelling ’De

Potvis’. Het meest opvallende
element in deze expositie is

het vijftien meter lange skelet

van een Potvis. Dit dier

strandde op 2 april 1990 op

Terschelling. Het is niet de

eerste keer dat een Potvis op

de kust van Terschelling te-

rechtkomt. Er is zelfs ooit

sprake geweest van een me-

ningsverschil tussen Terschel-

lingers en Vlielanders om het

recht van eigendom van een

op het vogeleiland Griend

aangespoelde Potvis.

In de afgelopen maanden is

het gigantische geraamte op-

gebouwd in de binnentuinvan

het Fries Natuurmuseum. De

stranding op Terschelling was

de achtste stranding in deze

eeuw en de vijftigste bekende

stranding op de Nederlandse

kust sinds 1531. Daarnaast

wordt in ’De Potvis’ veel aan-

dacht geschonkenaan de bio-

logie van en de folklore rond-

om deze reus onder de zoog-

dieren. De opening werd ver-

richt door de burgemeester

van Terschelling, mevrouw

J.T. van Beukering-Dijk.
Met een maximale lengte van

22 meter zijn Potvissen niet de

grootste van de walvissen,

maar ze zijn zeker indrukwek-

kend te noemen met hun mar-

kante, stompe kop. Zo nu en

dan stranden ze op onze

kusten. In totaal zijn nu rond

de vijftig strandingen bekend.

Aan de hand van veel histo-

risch materiaal geeft men

daarvan in de expositie een

overzicht. Altijd gaat het om

mannelijke dieren, die tijdens
hun zwerftochten over de we-

reldzeeën in de relatief kleine

Noordzee terechtkomen en de

kluts kwijtraken. Na veel om-

zwervingen spoelen ze uitein-

delijk aan, vaak al dood. Dit

was ook het geval met de veer-

tig ton zware Potvis van Ter-

schelling, die door medewer-

kers van het Rijksmuseum

van Natuurlijke Historie te

Leiden is geborgen.
De biologie van de Potvis is

buitengewoon boeiend. Nog
steeds zijn niet alle raadsels

volledig opgehelderd. De

vorm en vooralook de inhoud

van zijn merkwaardig ge-

vormde kop zijn zulke raad-

sels. In de stompe kop bevindt

zich het spermaceti-kussen,
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een bindweefsel structuur met

zo’n 900 liter wasachtige olie.

Deze substantie wordt sper-

maceti of walschot genoemd.

Vroeger dacht men, dat dit

het sperma van de Potvis was.

Een ietwat merkwaardige

plaats voor het voortplantings-

orgaan van een zoogdier. De

Engelse naam ’Sperm Whale’

herinnert nog aan dit mis-

verstand. De functie van dit

spermacetikussen is gezocht

in het sonar-systeem van de

Potvis. Met dit systeem kan de

Potvis zich oriënteren en zijn

prooi opzoeken. Tegenwoor-

dig wordt echter de theorie

van Clarke vrij algemeen ge-

accepteerd. Via een buizen-

systeem kan het spermaceti

'gekoeld’ worden, waardoor

deze olie bij het duiken ver-

hardt. Het kussen gaat daar-

door werken als een soort

zwemblaas. De Potvis kan nu

zonder al te veel moeite op

grote diepte in het water zwe-

ven.

Het voedsel van de Potvis is

een ander interessant punt.
Hoewel hij allerlei vissen eet,

is deze tandwalvis een liefheb-

ber van inktvissen. Kleine en

grote inktvissen en soms zelfs

hele grote, met behulp van de

bij inktvissen voorkomende,

snavelvormige monddelen,

die in magen van Potvissen

zijn gevonden, kan men de

grootte van de prooidieren af-

leiden. Exemplaren, waarvan

de tentakels tot tien meter

lang zijn, vormen geen uit-

zonderingen. Waarschijnlijk
worden soms nog veel grotere

prooien gegeten, hoewel een

dergelijke inktvis nog nooit in

zijn geheel door mensen is

waargenomen. Littekens en

krassen, die veelvuldig op de

huid van Potvissen worden

aangetroffen, duiden op stevi-

ge ontmoetingen met inktvis-

sen. De Potvis zoekt zijn

prooi op een diepte van dui-

zend meter of meer en kan wel

twee uur onder water blijven.

Op de tentoonstelling ’De

Potvis’ wordt ook aandacht

geschonkenaan andere aspec-

ten van de biologie. Zo kan

men stukken huid en sperma-

ceti bekijken. Verder is amber

aanwezig. Amber, dat als erg

waardevol werd beschouwd, is

een darmafscheiding rondom

onverteerbare stof. Men ver-

werkte het in allerlei kosmeti-

sche produkten. Ook een pot-

visembryo en een aantal in-

drukwekkende onderwaterfo-

to’s van dit sociaal levende

dier ontbreken niet.

In de 18de en 19de eeuw werd

veel op Potvissen gejaagd. De

Engelsen en later vooral de

Amerikanen hebben toen

enorme aantallen gevangen.

Hoewel met ook de traan van

de Potvis niet onbenut liet,
had men meer belang bij de

zeer waardevolle spermaceti-
olie. Dit verwerkte men in zal-

ven, oliën en kostbare kaar-

sen. Tijdens deze tochten hiel-

den de zeelieden zich bezig

met het graveren van pot-

vistanden. Van deze ’scrims-

haw’ zijn boeiende werkstuk-

ken in de expositie te bewon-

deren. In de binnentuin heeft

een originele walvisboot een

tijdelijke ligplaats gekregen.
Dit elf meter lange scheepje,

compleet met mast en tuig, is

van de Azoren afkomstig enis

Het vijftien meter lange geraamte

van de op Terschelling gestrande
Potvis kan men bewonderen in de

binnentuin van het Fries Natuur-

museum.

Foto: Joop Fenstra.
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gebruikt bij de jacht op Pot-

vissen.

Daarnaast wordt vanzelfspre-
kend aandacht besteed aan

Moby Dick, deberoemde wit-

te Potvis. Ook de recentere

Nederlandse Walvisvaart met

de 'Willem Barendsz’ komt

aan bod. De jacht op Potvis-

sen is thans verboden.

De directeur van het Fries Na-

tuurmuseum, Harry Wij-

nandts, zit nog met één pro-

bleem. Bij de montage van

een grote skelet heeft men één

botje overgehouden, dat met

geen mogelijkheid kan wor-

den geplaatst. Misschien moe-

ten wij een prijsvraag uit-

schrijven en de meest origine-

le oplossing belonen, meent

hij. Zie ook 'Huid en Haar’

10 (1) ; 46.

Veel Nederlandsemusea verle-

nen hun medewerking aan de-

ze bijzondere expositie door

het verstrekken van bruikle-

nen. De tentoonstelling ’De

Potvis’ duurt tot en met 6 ok-

tober 1991.

De bezoeker krijgt een goed

beeld van dit grote zoogdier

aan de hand van thema’s bio-

logie, strandingen, jacht, be-

scherming en gebruik. Ook is

er aandacht voor zeemans-

handwerk, zoals fraai gegra-

veerde potvistanden.

De Potvis, 17 mei
-

6 oktober

1991. Fries Natuurmuseum,

Schoenmakersperk 2, 8911 EM

Leeuwarden, 058-129 085, dins-

dag-zaterdag van 10.00 tot 17.00

uur; zondag van 13.00 tot 17.00

uur.

Atlasproject voor

vleermuizen (Chiroptera)

van de Stichting

Vleermuis-Onderzoek

Nederland

Vleermuizen maken een niet

weg te denken onderdeel uit

van onze inheemse fauna.

Maar liefst negentienverschil-

lende soorten bevolken de Ne-

derlandse nachten op zoek

naar muggen, motten en an-

dere insekten.

Toch is het slecht gesteld met

onze vleermuizen. Uit de jaar-

lijkse tellingen van de winter-

kwartieren blijkt, dat veel

soorten de laatste decennia

sterk in aantal achteruitgaan,

terwijl enkele andere soorten

inmiddels al zijn verdwenen.

Een interessante kollektie scrim-

shaw, door zeelieden bewerkte

potvistanden, is op de expositie
aanwezig.
Foto: Fries Natuurmuseum.

De jacht op Potvissen is thans

verboden.
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Alle vleermuizen zijn wette-

lijk beschermd, maar die be-

scherming kan pas goed van

de grond komen, wanneer wij
weten welke eisen vleermuizen

stellen aan hun leefomgeving.
Met name hun gedrag in de

zomermaanden is onvoldoen-

de bekend. Het atlasproject

moet deze kennis leveren.

Doe mee met het atlasproject!

Met behulp van een zoge-

naamde batdetector zijn de

laatste jaren veel nieuwe gege-

vens aan het licht gekomen.
Dit is een handig ultrasoon

ontvangertje waarmee de voor

ons onhoorbare signalen die

de vleermuizenafgeven, hoor-

baar worden gemaakt. Aan de

hand van die signalen kan de

vleermuis worden gedetermi-

neerd. Wel een prijzig geval
zo’n batdetector! Maar: om

eventuele medewerkers voor

het vleermuizenatlasproject

aan te moedigen, geeft de

stichting tegen een geringe

vergoeding een batdetector in

bruikleen.

Verder is de stichting geïnte-
resseerd in waarnemingen van

vleermuizen in nestkasten. Al-

Ie gegevens zijn daarbij wel-

kom: soorten, type bos, hoog-

te, kompasrichting enzovoort.

Maar pas op, de eventuele

vleermuizen mogen niet wor-

den verstoord!

Bent u geïnteresseerd? Neem dan

contact op met: Stichting Vleer-

muis-Onderzoek, Herman Lim-

pens, Harnjesweg 17, 6707 ET

Wageningen 08370
-

20 563 of

Biografisch Informatiecentrum,

postbus 9201, 6800 HB Arnhem

of met Jeroen Reinheid, Aan de

Rijn 3, 6701 PB Wageningen,

08370 - 24 524.

Over het otterproject uit het

Jaarverslag 1990 van

It Fryske Gea

Otterproject (Lutra lutra)

Ook in 1990 zijn veel werken

uitgevoerd. Een aantal projec-
ten is een vervolg van werken

die al in 1989 van start zijn ge-

gaan. Zo kon de isolering van

het reservaat De Princehof

worden afgerond met keileem

uit de bouwput voor het

aquaduct bij Grouw. Een deel

van de kosten kon worden ge-

financierd uit het project

bestrijding eutrofiëring (fi-

nanciering Rijkswaterstaat),
ministerie van Volkshuisves-

ting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer en Provincie

Friesland).

Het blijkt echter dat dit kei-

leem niet goed bestand is te-

gen golfafslag. Daarom is een

aanvullende bescherming

noodzakelijk. Hiervoor is ex-

tra geld aangevraagd bij het

ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij. Als

onderdeel van het eutrofië-

ringsproject zijn ook de wer-

ken in de 40-mêd, Hoannekri-

te en Tuskensleatten aan het

einde van het jaar van start

gegaan. De benodigde afdam-

mingen in de drie gebieden

zijn inmiddels aangebracht.
Uit de 40-mêd wordt 48.000

m
3 bodemmateriaal door

middel van baggeren verwij-

derd. De baggerspecie wordt

getransporteerd naar de

Dwinger (voormalige vuil-

stort). Het gehele werk, dat

ook nog visstandbeheer om-

vat in de 40-mêd en in Tus-

kensleatten, wordt in 1991 af-

gerond. Door de plaatselijke

beroepsvissers, Elzinga en

Spiekstra, is inmiddelsal 1600

kg Brasem gevangen.

De laatste Otter

(Lutra lutra)

Terwijl er in Nederland veel

wordt geschreven over ’de

laatste Otter’ en er zelfs een

introductieprogramma is ge-

start zijn er andere landen

waar de Otter weliswaar reeds

in zeer ernstige mate achteruit

is gegaan maar waar de

toestand nóg niet zó ernstig is

als in ons land.

Eén van die landen is Frank-

rijk. Terwijl in de jaren
1930-1949 de Otter daar nog

in het gehele land voorkwam

en in het grootste deel daar-

van zelfs algemeen, zoals dat

vóór 1929 in het gehele land

het geval was.

Vliegende Groothoefijzerneus
Foto: Museum Boymans-van Beu-

ningen
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In 1986 bleek de Otter in het

grootste deel van Frankrijk te

zijn verdwenen en globaal ge-

nomen in het midden van dit

land zeldzaam tot zeer zeld-

zaam geworden.

Thans komt de Otter in

Frankrijk eigenlijk alleen nog

voor in Bretagne en langs de

westkust in een brede strook

langs de Atlantische Oceaan

tot aan de Pyreneeën en op

één geïsoleerde plaats in het

midden van het land. Tot nu

toe was er nog steeds een ver-

binding tussen de in Frankrijk
voorkomende Otters van

Brest tot aan de Spaanse

grens. Nu blijkt de corridor

even ten noordwesten van

Nantes groot gevaar te lopen.
Het gebied dat daar de Otters

uit het westen van Frankrijk
verbindt met het zuiden van

het land wordt namelijk te

koop aangeboden voor zo’n

FF 100.000 (dat is globaal
f 30.000,-) en de otterspecia-

list, Alain-Jacques Braun,

heeft alarm geslagen omdat

het gebied in verkeerde han-

den dreigt te raken waardoor

het voor de Otter voor eeuwig
als verloren beschouwd kan

worden. Braun heeft ondanks

al zijn waarschuwingen in ei-

gen land geen gehoor op korte

termijn kunnen krijgen en

kan dit, in verhouding, luttele

bedrag niet bij elkaar krijgen.
In Nederland is iemanddie dit

bedrag in het ergste geval voor

een half jaar renteloos wil

voorschieten. Maar ditbedrag

moet dus tóch nog bij elkaar

verkregen zien te worden.

Koortsachtig wordt gezocht

naar een vreedzame oplossing

om deze 'corridor’ voor de

Franse Otter te kunnen blij-

ven behouden. Het gebied is

trouwens ook ornithologisch

zeer de moeite waard, evenals

dat er interessante amphi-
bieën en planten voorkomen.

Ons verzoek is nu aan de le-

zers om mee te helpen te zoe-

ken naar een oplossing waar-

door dit gebied kan worden

behouden. Natuurlijk zijn

óók geldelijke bijdragen van

harte welkom. Het kan wor-

den gestort op onze giroreke-

ning onder vermelding van

'behoud de Franse ottercorri-

dor’. Iedereen die ons kan hel-

pen gelieve contact op te ne-

men met ons redactieadres.

Het zal misschien de redding

voor de Otter in Frankrijk

zijn en de Fransman zal er

misschien door in zijn eer

worden aangetast.

Jaap Taapken.

Proces tegen aanleg

rijksweg-73 op de

oostelijke Maasoever

Enige jaren geledenwerd door

de minister van Verkeer en

Waterstaat, met instemming

van de Tweede Kamer, beslo-

ten om het tracé-gedeelte
Venlo-Maasbracht van de

nieuwe Rijksweg-73 door

Limburg aan te leggen op de

oostelijke Maasoever. Dit on-

danks felle protesten van na-

tuurbeschermingsorganisaties

tegen de enorme aantasting

van dit landschappelijk rijk-

geschakeerde en natuurweten-

schappelijk uiterst waardevol-

le gebied, die daarvan het ge-

volg zou zijn. De weg zal door

rivierterrasgronden, steilran-

den en stuifzandruggen heen-

breken, zeldzaam ongerepte

beekdalen doorsnijden en

unieke kwelsituaties versto-

ren. Waardevolle landgoede-

ren, moerasgebiedjes en loof-

bossen zullen worden aange-

tast. In 1988 werd deze drei-

gende aanslag op de natuur

dan ook door de Vereniging
Milieudefensie aangewezen

als ’pijnSTpunt’ van het jaar.
Nu blijkt dat ook in het twee-

de Structuurschema Verkeer

en Vervoer deze tracé-keuze

blijft gehandhaafd, zal tegen

de aanleg van deze Rijksweg

op de oostelijke Maasoever

een proces worden begonnen.
Dat proces zal gevoerd wor-

den op initiatief van de Ver-

eniging Das & Boom, waarbij
de Stichting ter Bevordering

van Zoogdierbescherming en

Zoogdierkunde en de Stich-

ting Het Vogeljaar als mede-

initiatiefnemers zullen optre-

den.

Onze Stichting ter Bevorde-

ring van Zoogdierbescher-

ming en Zoogdierkunde zal

meedoen vanwege de aanslag
die deze weg betekent op de

De Otter In Bretagne moet worden

geholpen!

Tekening: Marius Kolvoort.
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belangrijkste leefgebieden van

de Das in Midden-Limburg.
Burchten worden op korte af-

stand gepasseerd, afgesneden

van voedselgebieden en van

elkaar geïsoleerd. Belangrijke
corridors voor migratie wor-

den doorkruist. Voor de Das

in Midden-Limburg zal dit al-

les desastreus zijn. En dat ter-

wijl dit gebied nota bene in

het kader van het in 1984 door

regering en parlement vast-

gestelde dassenbeheersbeleid

is aangewezen als herintro-

ductiegebied met de hoogste

prioriteit! Ook de belangrijk-

ste habitats van de Hamster,

die internationaal gezien een

nog zwaardere bescherming

geniet als de Das, zullen

doorsneden worden, en daar-

mee wellicht ten gronde gaan.

In de beekdalen dreigen leef-

gebieden van de Waterspits-
muis te worden aangetast, ter-

wijl ten slotte ook elders reke-

ning moet worden gehouden
met het verloren gaan van

leefgebied voor Ree, Vos, Her-

melijn en Bunzing.

Aangezien de Vereniging ter

Bevordering van Zoogdierbe-

scherming en Zoogdierkunde

zelf geen geld heeft voor een

dergelijk proces, wordt op u

een beroep gedaan om dit ju-
ridische gevecht tegen deze

aanval op de natuur in

Midden-Limburg te steunen.

Er is speciaal een fonds opge-

richt, ondergebracht in een

stichting. Particuliere bijdra-

gen aan deze Stichting Steun-

fonds Juridische Hulp te Zeist

zijn zeer welkom en dringend

noodzakelijk. Het gironum-

mer is 972 992. Het gaat met

dit proces om de laatste kans

om de aantasting van het ge-

bied op de oostelijke Maasoe-

ver te voorkomen.

Verder informatieis te verkrij-

gen bij de Vereniging Das &

Boom, 08895-42 294.

Opmerkelijke vondst

van Das (Meles meles)
in Friesland

Op vrijdag 8 maart 1991 werd

bij het Fries Natuurmuseum

een Das Meles meles (Lin-

naeus, 1758) gebracht. De

zelfde dag was het dier gevon-

den door de heer J. Breeden-

bach uit Leeuwarden. In het

Groote Wielengebied, ten

oosten van de provincie-

hoofdstad, werd zijn aan-

dacht getrokken door een

groot, harig voorwerp. Het

lag in het water van de Wiel-

hals. In eerste instantie dacht

Breedenbach te maken te heb-

ben met een herdershond. Na-

der onderzoek leerde, dat het

hier ging om een Das, een

vrouwelijk exemplaar. Hoewel

een drukke vierbaansweg ten

zuiden van de vindplaats ligt,

lijkt het niet waarschijnlijk
dat de Das slachtoffer van het

verkeer is geworden. Het dier

Verdronken Das, Leeuwarden,

8 maart 1991.

Foto: Huis aan Huis, Jaap Spieker.
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vertoont geen uitwendig let-

sel. Aangenomen mag wor-

den, dat het dier is verdron-

ken. De vondst is zeer opmer-

kelijk, daar Dassen zich ge-

woonlijk in andere streken

van Friesland ophouden, met

name in Gaasterland in het

zuidoosten van Friesland. In

het noorden van Friesland is

de soort nauwelijks aange-

troffen. Van Wijngaarden &

Van de Peppel (1964) vermel-

den de volgende waarnemin-

gen: Menaldum (1909), Kol-

lum (1937) en Twijzelerheide

(1947) en Hallumermieden

(1959). Het dier uit 1959 is ge-

vangen en daarna uitgezet in

het Turkije-bos bij Oenkerk.

Het dier heeft het er blijkbaar

goed naar de zin gehad. De

Das heeft het er een aantal ja-

ren volgehouden. Het dier

had er een heel gangenstelsel
in de grond gemaakt. Volgens

een krant uit die tijd was er

wel ’een halve karrevracht’

zand uitgegraven. In ieder ge-

val is wel duidelijk, dat een

Das ten noorden van de weg

Harlingen-Leeuwarden-Bui-

tenpost meer uitzondering

dan regel is.

J. Fokkema, per adres Fries

Natuurmuseum, Schoenmakers-

perk 2, 8911 EM Leeuwarden.

Litteratuur:

Wijngaarden, A. van & J. van de

Peppel, 1964. The Badger, Meles

meles (L.), in the Netherlands.

Lutra 6 : 1-60.

Edelherten

(Cervus elaphus) in de

Oostvaardersplassen

In de Oostvaardersplassen

spelen grote grazers een be-

langrijke rol in het beheer en

de verdere ontwikkeling van

het gebied.
Tot nu toe zijn alleen paarden

en runderen ingezet. Na een

zorgvuldige voorbereiding is

nu door de Beheerscommissie

het principe-besluit genomen

tot introductie van een derde

grote grazer: het Edelhert.

Naast paard en rund is het

Edelhert al vaak genoemd als

mogelijke derde grote grazer

voor de Oostvaardersplassen.

Bij bestudering van de leef-

wijze van het Edelhert blijkt
dat deze grazer hier ecolo-

gisch gezien thuishoort en dat

het dier er een eigen ’niche’

zou kunnen bezetten. Met na-

me in de door runderen en

vooral door paarden gemeden

ruigten kan het Edelhert een

belangrijke rol spelen in de

ontwikkeling en instandhou-

ding van een halfopen land-

schap. Eigenlijk is het Edel-

hert geen dier van gesloten

bossen zoals velen denken. Bij

voorkeur zijn zij in min of

meer open terrein en benutten

het bos als schuilplaats tegen

slecht weer en als rustplaats.

Het leven in groepsverband

(zogenaamde roedels) wijst

eveneens op een leefwijze ge-

richt op (over)leven in vrij

open terrein.

Aan de biotoopeisen van het

Edelhert wordt in de Oost-

vaardersplassen in ruime mate

voldaan. Het droge buiten-

kaadse en deels ook het moe-

rassige binnenkaadse gebied

vormen een uitstekend zomer-

habitat voor Edelherten. Ze

leven dan behalve van kruiden

en blad en knoppen van hou-

tige gewassen, vooral ook van

gras, jong riet en ruigtekrui-
den. ’s Winters voeden de

Edelherten zich met bast,

knoppen en twijgen van zach-

te houtsoorten als Wilg en

Vlier, aangevuld met nog aan-

wezig groen gras. Voor voed-

selconcurrentie in de winter

met de wilde paarden en run-

deren behoeft geen angst te

bestaan; in tegenstelling tot

paard en rund heeft het Edel-

hert dan voorkeur voor de

meer dekking biedende ge-

biedsdelen, zoals Het Stort,
de Beemdlandenen de overige

verspreid liggende wilgen- en

vlierbosschages. Uiteraard

kunnen de grenzen van de

draagkracht van het gebied op

een gegeven moment worden

overschreden en zullen de

aantallen runderen, paarden

en Edelherten in onderlinge

samenhang moeten worden

beperkt.
In optimale leefgebieden blij-

ken ook relatief kleine popu-

laties zich goed te kunnen

handhaven. Alleen als het

aantal herten in een bepaald

leefgebied langdurig onder

een zeker minimum aantal

blijft, is genetische drift te

verwachten. Vermoedelijk ligt

dat minimumaantal bij enke-

le tientallen dieren. Veilig-
heidshalve wordt tegenwoor-

dig aangenomen dat de popu-

latie in een gebied minimaal

zo’n 150 Edelherten groot

moet zijn.

Deskundigen nemen aan dat

het aantal Edelherten niet

langdurig daaronder mag

zakken, wil men genetische
drift en/of lokaal uitsterven

door calamiteiten voorko-

men. Naar schatting kunnen

in de Oostvaardersplassen

minstens zo’n 250 Edelherten

leven. De kans van slagen van

de introductie van Edelherten

in de Oostvaardersplassen is,

gezien het geschikte biotoop

en vooral de omvang van het

gebied, voldoende groot.

Voorstellen tot introductie

van Edelherten in de Oost-

vaardersplassen zijn al gerui-

me tijd onderwerp van ge-

sprek in de Beheerscommissie.

Alle belangrijke aspecten zijn
bekeken en gewogen. Uitein-

delijk heeft de commissie ge-

concludeerd dat introductie

van Edelhertenin principe een
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zinvolle en practisch uitvoer-

bare stap is, op de weg naar

een verdere completering van

de Oostvaardersplassen als

ecosysteem. Voor deze zomer

zal de Beheerscommissie een

definitief besluit nemen.

Voordat de Edelherten in het

gebied kunnen worden losge-

laten, moet er een raster wor-

den geplaatst rond een deel

van de Oostvaardersplasen.
Dit voorkomt dat ze buiten de

Oostvaardersplassen terecht

kunnen komen en daar schade

toebrengen of ongevallen ver-

oorzaken. In grote lijnen zal

een raster worden geplaatst

langs de westrand, de Fle-

vospoorlijn en langs het

Oosterdiep.
Naar verwachting zullen geen

rasters langs de Knardijk en

Oostvaardersdijk nodig zijn.

Overwegend zal een laag
raster in het talud van water-

lopen kunnen worden toege-

past, dat weinig opvalt in het

landschap. Er zal een rasterty-

pe worden gebruikt, dat geen

barrière vormt voor kleinere

dieren, inclusief Reeën.

De introductie van de eerste

groep Edelherten zou al in de

winter van 1992 kunnen

plaatsvinden. Dan moet nog

dit jaar met de plaatsing van

het raster worden begonnen.
De totale introductie zal zo’n

veertig dierenomvatten, te be-

ginnen met een eerste groep

van ongeveer tien Edelherten.

Deze kunnen worden gezien

als 'kwartiermakers’. Ze geven

het beheer de kans eerst wat

praktijkervaring op te doen en

zonodig extra maatregelen te

treffen, na ongeveer tien jaar

zou het aantal kunnen zijn

toegenomen tot 250 dieren

(het geschatte optimale aan-

tal). Maar al eerder zullen be-

zoekers in de herfst het geburl

van Edelherten tijdens excur-

sies kunnen beluisteren!

Tentoonstelling ’Bevers

terug in Nederland’

(Castor fiber)
Alweerbijna drie jaar geleden

zijn de eerste Bevers naar Ne-

derland gebracht en uitgezet
in de Biesbosch. Deze Bevers

zijn inmiddels aan hun nieu-

we omgeving gewend geraakt,

hetgeen onder meer blijkt uit

de geboorte van twee jongen
in mei van het vorige jaar. Het

is dan ook niet verwonderlijk
dat het Biesboschbezoekers-

centrum van 1 februari tot en

met 5 mei 1991 de tentoonstel-

ling ’Bevers terug in Neder-

land’ in huis heeft.

De tentoonstelling is een sa-

menwerkingsproject van de

twee bezoekerscentra en het

Overlegorgaan Nationaal

Park in oprichting De Bies-

bosch.

Door middel van overzichte-

lijke panelen en schitterende

natuurfoto’s komt men heel

wat te weten over Bevers; een

bijzonder element in de ten-

toonstelling is het diorama.

Zo kunt u het verspreidingsge-
bied van de Bever in Europa

zien; waar de laatste Bever in

Nederland is gevonden; hoe

de Bever zijn burcht bouwt;

zijn leefgebied, leefwijze en

voedsel. Naast deze wetens-

waardigheden wordt er ook

aandacht besteed aan de

vraatsporen, want de Bever is

ten slotte de griendwerker van

de jaren negentig geworden.
Door zijn toedoen zal de vege-

tatie op bepaalde plekken

gaan veranderen, hetgeen tot

gevolg heeft dat ook de fauna

zich gaat wijzigen.

Tijdens een tocht door de

Biesbosch kan men de vraat-

sporen tegenkomen. Dit wil

niet zeggen dat wij nu met z’n

allen naar Ed en Willem op

zoek moeten gaan.

Juist in de beginjaren van het

experiment hebben de Bevers

hun rust nodig om vertrouwd

te raken met dit nieuwe ge-

bied. De tentoonstelling ken-

merkt zich door een speelse

opzet en is mede daardoor

ook zeer geschikt voor kinde-

ren. Met een elektrospel wordt

de Bever met de Otter vergele-

ken.

Er zullen tijdens de tentoon-

stelling diverse beverfilms te

zien zijn, zoals de door het

Wereld Natuur Fonds ge-

maakte film over het ophalen

van de Bevers in Oost-Duits-

land en de uitzetting ervan in

de Biesbosch.

Bovendien zijn in de groen-

winkel van het bezoekerscen-

trum een aantal artikelen te

vinden over Bevers. Zo vindt u

hier het schitterende boek van

Kees Duinker ’Bevers in de

Biesbosch’; een verhaal dat al

een beetje op de toekomst in-

speelt.
Kortom in de komende maan-

den staat in het Biesboschbe-

zoekerscentrum te Drimmelen

de Bever centraal. Voor meer

informatie over de tentoon-

stelling of over de Biesbosch

kunt u zich wenden tot het:

Biesboschbezoekerscentrum,

Dorpsstraat 14, 4924 BE

Drimmelen, 01626 - 82 991.

Openingstijden: sept. t/m

mei: dinsdag t/m vrijdag
10.00 - 17.00 uur, zaterdag
13.00 - 17.00 uur, zondag

10.00 - 17.00 uur.

Zoogdieren in

de Vijfheerenlanden

In het uitgebreide jubileum-

nummer van ’De Domp-

hoorn’, het tijdschrift van

Natuur- en Vogelwacht De

Vijfheerenlanden geeft Kees

Mostert een interessant over-

zicht over de zoogdieren van

de Vijfheerenlanden. De Bos-

spitsmuis werd op vijf van de
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acht lokaties gevangen. De

Rosse Woelmuis was nog niet

bekend uit dit gebied, maar

tijdens een onderzoek werd

deze soort haast frequent ge-

vangen, met name inBolgarij-

en waar in totaal 66 exempla-

ren werden gevangen.

Van de Aardmuis werden twee

exemplaren vastgesteld, ter-

wijl de Bosmuis vrijwel overal

voorkomt. In een tabel wor-

den 27 zoogdiersoorten ver-

meld, die er zijn vastgesteld,

waaronder zes verschillende

vleermuissoorten.

Kees Mostert: Zoogdieren in de

Vijfheerenlanden. De Domp-

hoorn 25 (1) : 61-68 - maart 1991.

Nadere inlichtingen bij de redac-

tie Brugstraat 18, 4131 AX Via-

nen.

’Dieren vroeger en nu’

in Educatief Museum

In het EducatiefMuseum aan

de Badhuislaan (zijstraat van

de Vaartweg), Hilversum is

tot en met 6 oktober 1991 de

nieuwe expositie 'Dieren vroe-

ger en nu’ te bezichtigen.

De nieuwe expositie laat de

bezoekers niet alleen ken-

nismaken met de rijkdom van

het prehistorische leven - de

dieren van vroeger - maar ook

met de dieren van nu. Dieren

uit vervlogen tijdenkomen tot

leven. De expositie bewijst dat

de studie van prehistorisch le-

ven meer is dan een studie van

'oude botten’. De grote ver-

scheidenheid in de dierenwe-

reld is er nietaltijd geweest. In

de loop van de geschiedenis

van de aarde is die verschei-

denheid steeds groter gewor-

den. Dat is het meest in het

oog springende verschijnsel

van de ontwikkeling van het

dierenleven. In de expositie

'Dieren vroeger en nu’ is die

ontwikkeling op de voet te

volgen; 800 miljoen jaar ge-

schiedenis!

De oudste dieren (kwallen,

zeepennen en ringwormen)

hadden nog geen harde delen.

Van die eerste dieren met har-

de delen - een schaal of een

uitwendig skelet - weten wij

meer. Veel harde delen zijn

immers in de vorm van fossie-

len in de aarde teruggevon-

den. Vierhonderd miljoen

jaar geleden verschenen de

eerste vissen. Tweehonderd

miljoen jaar geleden heersten

de dinosauriërs op aarde. De

Brachiosaurus kon wel 12 me-

ter hoog en 23 meter lang
worden! Van deoervogel - Ar-

cheopteryx zoals de vogel ge-

noemd wordt, zijn de afdruk-

ken in deexpositie nog te zien.

In de Ijstijden (2,5 miljoen

tot 10.000 jaar geleden) leef-

den de dieren met een dikke

vacht. Tussen de ijstijden

door waren er warme tijden.

In die warmere tijden groei-
den er in ons land zelfs palm-

bomen en leefden er apen.

De grote verscheidenheid van

dieren in de tegenwoordige

tijd is in deexpositie geordend

naar omgeving: dieren in de

gematigde streken, in de

woestijn, in de poolgebieden

en in het oerwoud. Op deze

wijze kunnen de bezoekers

prachtige - opgezette - exem-

plaren van dichtbij bewonde-

ren: de Ijsbeer, de Bruine

Beer, de Reebok, Woestijn-

lynx, Orang Oetan, Herme-

lijn, Neusaap, Sneeuwhaas,

Gibbon en talloze vogelsoor-
ten. En de Tijger? Die mag -

voorzichtig! - geaaid worden.

Met een druk op de knop
kunnen de bezoekers hun op-

gedane kennis testen. Twee

elektrospelen completeren de

expositie. Een spel over dier

en landschap en een ander

spel over dierenfamilies.

Het Educatief Museum aan

de Badhuislaan 10, (zijstraat

van de Vaartweg) te 1217 SK

Hilversum is voor het publiek

geopend van vrijdag tot en

met zondag van 13.00
-

17.00

uur.

Museum (tijdens openings-

uren): 035 - 218 403.

Bestuur: 035 - 48 263.

Expositie ’van Zebra tot

Azalea, ’t heeft allemaal

DNA’

Ooit een muis met slagtanden

gezien? Nee? Kom dan kijken

naar de expositie in het Na-

tuurmuseum Nijmegen waar

Eppie Mutantje u zal rondlei-

den door de wereld van DNA.

De expositie ’Van Zebra tot

Azalea, ’t heeft allemaal

DNA’ is een samenwer-

kingsproject van de Katholie-

ke Universiteit Nijmegen en

het Natuurmuseum Nijme-

gen.

Het doel van de expositie is

het overdragen van informatie
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over DNA en het weergeven

van de toepassingen en gevol-

gen van DNA-technieken en

genetische manipulatie op di-

verse terreinen. Op een boei-

ende en goed gevisualiseerde

wijze wordt dit alles gepresen-

teerd. In het museum is een

brochure verkrijgbaar die die-

per op een aantal aspecten

rondom DNA zal ingaan. De

expositie ’Van Zebra tot Aza-

lea, ’t heeft allemaal DNA’ is

tot 28 oktober in het Natuur-

museum te bekijken.

5 juli-28 oktober: Expositie ’Het

Rijk te Kijk’, expositie ’Van Zebra

tot Azalea, ’t heeft allemaal

DNA’. Openingstijden: maandag
t/m vrijdag: 10.30-17.00 uur, za-

terdag: gesloten, zondag:
13.00-17.00 uur.

Natuurmuseum Nijmegen e.o.,

Gerard Noodtstraat 21, 6511 SV

Nijmegen, 080-230 749.

Toch een Europees EEP

bureau in Amsterdam

Vorig jaar verloor Amsterdam

de strijd om de vestiging van

een ontwikkelingsbank voor

Oost-Europa. Na het nodige

politieke geharrewar ging deze

belangrijke instelling naar

Londen. Een flinke deuk in

het gevoel van Europese ei-

genwaarde van onze hoofd-

stad. Als pleister op de wonde

mocht vice-premier Kok half

april de oprichtingsvergade-

ring van de Londense Oost-

Europabank voorzitten. Op

een heel ander vlak telt

Amsterdam in Europa nu ech-

ter toch mee: vanaf 1 mei is er

het ’EEP-bureau’ gevestigd,

een bureau dat de coördinatie

van de Europese fokprogram-

ma’s voor bedreigde diersoor-

ten op zich zal nemen.

Vijf jaar geleden maakten de

Europese dierentuinen een

voorzichtige start met het op-

zetten van fokprogramma’s

voor bedreigde diersoorten.

de ’EEPprogramma’s’ (Euro-

pean Endangered Species

Programmes). Sinds die tijd is

het aantal fokprogramma’s en

het aantal deelnemende die-

rentuinen gestaag gegroeid.
Momenteel zijn er program-

ma’s voor meer dan 70 soor-

ten, waaraan ruim 250 dieren-

tuinen uit 20 Europese landen

meedoen. En daarmee zijn wij

er nog niet: vóór het jaar 2000

zullen er zeker 200 fokpro-

gramma’s zijn waarbij alles

wat zich in Europa een goede
dierentuinwil noemen betrok-

ken zal zijn.

Die groei betekent niet alleen

een sterke toename van de

aandacht voor het lot vanern-

stig bedreigde diersoorten,
maar ook een toenemende

hoeveelheid werk om de EEP-

fokprogramma-organisatie in

goede banen te leiden. De af-

gelopen jaren werd het meeste

van dat werk gedaan door de

dierentuinvan Keulen. De di-

recteur van die tuin - profes-

sor Gunther Nogge - is name-

lijk al enige jaren de voorzit-

ter van deEEP-organisatie, en

als zodanig verantwoordelijk

voor het reilen en zeilen van

de fokprogramma’s. Maar

met het groeien van de organi-

satie werd het alsmaar duide-

lijker dat al het bijbehorende

werk niet meer door een toch

al drukbezette dierentuindi-

rectie met zijn assistenten als

'bijbaantje’ kon worden ge-

daan. Er moest een EEP-

bureau komen om deze taak

op zich te nemen.

Na het nodige heen en weer

gepraat -
want in Europa is

het altijd een 'politiek’ pro-

bleem in welk land je een bu-

reau met een centrale functie

moet vestigen - werd besloten

om in te gaan op het aanbod

van de Nederlandse Vereni-

ging van Dierentuinen. Dit

aanbod, dat al enige tijd op

tafel lag, hield in dat de Stich-

ting Nationaal Onderzoek

Dierentuinen met haar ruime

ervaring met allerlei aspecten

van fokprogramma’s, de cen-

trale EEPfunctie op zich zou

kunnen nemen.

Vanaf 1 mei 1991 fungeert de

Stichting Nationaal Onder-

zoek Dierentuinen gevestigd
in het Amsterdamse Artis -

officieel als EEP-bureau.

Voorlopig worden de kosten

daarvan gedragen door de tui-

nen van de Nederlandse Vere-

niging van Dierentuinen en

door de belangrijkste subsi-

diegever van de stichting, het

ministerie van Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij. Op

termijn zullen echter zeker

Europese fondsen voor het

bureau beschikbaar komen.

Een van de eerste activiteiten

van het Amsterdamse EEP-

bureau was het organiseren

van de jaarlijkse EEP-confe-

rentie, die midden mei in Bu-

dapest werd gehouden, en

waar flinke vorderingen wer-

den gemaakt met betrekking

tot het verder uitbouwen van

de Europese samenwerking op

het gebied van fokprogram-

ma’s voor bedreigde diersoor-

ten. Een andere activiteit van

het bureau in de eerste weken

van haar bestaan was het pro-

duceren van een brochure over

doelstellingen en achtergron-

den van het EEP-netwerk.

Verder inlichtingen: Stichting
Nationaal Onderzoek Dierentui-

nen / EEP Executive Office, per

adres Artis, postbus 20 164, 1000

HD Amsterdam, 020-6 207 476,
fax 020-6 253 931.


