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INLEIDING
Van de orde der landroofdieren (Carnivora)leefden erin
Nederland oorspronkelijk niet minder dan 13soorten.Van
dit rijk vertegenwoordigde fauna-element zijn er inmiddels
vier definitief uitgeroeid: w o l f , b r u i n e b e e r ,
n e r t s en l y n x . Van de overblijvende 9moeten er6
alsbedreigde soorten worden beschouwd: b u n z i n g ,
boommarter, steenmarter, das, otter
en w i l d e k a t . Van slechts 3,ni. v o s , w e z e l
en her me1 ijn , kan de toekomst minder somber worden ingezien.
Daarbij komt een mogelijke concurrentie van4 nieuwkomers
of potentiële nieuwkomers, w a s b e e r h o n d , w a s b e e r , m i n k of A m e r i k a a n s e n e r t s en de
verwilderde h u i s k a t . Van twee soorten, de g e n e t k a t , en de v e e l v r a a t zijn resp.twee en één incidentele vangsten bekend. Het gehele „tableau de la troupe" geeft dusover het algemeen een zeer
somber beeld.
Dit wasonder meer de reden dat het oecologisch-geografische onderzoek aan bedreigde soorten, zoals dit indertijd door het R.I.V.O.N. werd uitgevoerd, begon met de roofdieren, omdat
speciaal het voortbestaan van dezegroep ernstig wordt bedreigd.
Sinds oudsher hebben er controversen bestaan tussen roofdieren en mensen. Denaamgeving
roofdieren duidt hier immers al op,roven isietswederrechtelijks, met geweld van iemandandersafnemen. De term vleeseters zou beter zijn. Menbeschouwde deprooidieren echter kennelijk als „eigendom".
Alswe deplaats van roofdieren en de mens in het oecosysteem bekijken, danzitten ze inderdaad voor een deel in dezelfde niche (nis),wat het begrijpelijk maakt dat roofdieren alsconcurrenten worden beschouwd. Debasis van het oecologisch systeem wordt gevormd door de
productie van degroene planten, de primaire productie. Hiervan leven de planteneters, diede
secundaire productie leveren; ook de menshoort hier ten dele bij.Hierboven bevindt zichde
derde trap, die der predatoren of roofdieren, waartoe voor een groot deel,biologisch gezien,
ook de mens behoort. Deconflicten deden zich natuurlijk het sterkst gevoelen bij twee categorieën: de agrariërs en hiervan speciaal devee-en pluimveehouders en dejagers.Nu zijn de
tijden allangvoorbij dat wolven deNederlandse veestapel bedreigden, maar de rond de boerderijen scharrelende kippen vormden nog niet zo heel langgeleden in moeilijke tijden 'eenwelkome aanvulling voorhet menu van diverse soorten vleeseters.
Sinds dekippen inlegbatterijen zitten, hebben de roofdieren op boerderijen een overwegend
positief effect alsratten- en muizenvangers.
Wat dejacht betreft, ishetjammer dat er zoveel zeer uiteenlopende activiteiten onder één
begrip,jagen, worden gebracht. Erbestaanjachtvelden waar men het beleid op een zo hoog
mogelijke productie richt. Hiertoe worden er vaakgrote hoeveelheden fazanten kunstmatig
uitgebroed, opgefokt, tegen de tijd dat de „jacht" wordt geopend in een bepaald terrein uitgezet en daarna geschoten.
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Erisnatuurlijk nietstegen hoenderachtigen op deze wijze te executeren, het roept echter
grote problemen opindien er alsdecor voor dit gebeuren gebruik wordt gemaakt van een natuurgebied. Het islogisch dat de in dat terrein aanwezige roofdieren het uitzetten likkebaardend gadeslaan en onmiddellijk beginnen deze plotseling ontstane concentratie van prooidieren naar een normaal niveau te reguleren.
Het iseveneenslogisch dat de organisatoren vanhet geheel dit niet nemen en met allemiddelen de roofdieren zullen proberen uit te roeien, In een dergelijk jachtveld, compleet met keuriggemaaide schietbanen en comfortabele schuilhutten, trof ikeensniet minder dan 100
kastvallen aan.Het isduidelijk dat een dergelijk „jachf'beheer nooit met het beheervaneen
natuurgebied kan worden gecombineerd.
Geheel anders staan de zaken metjagers, deze keerzonder aanhalingstekens, diemet zorgde
fauna inhun gebied alsgeheel beheren!Zij komen vaak inhun terrein en beschikken over
eenbenijdenswaardige practische kennis.Kwaliteit wordt door hen boven kwantiteit gesteld
en met een redelijke oogst zijn ze tevreden.
Het isduidelijk dat bij een dergelijk beleid, dat streeft naar evenwichtige toestanden, er meestalgeen bezwaren bestaan tegen een redelijke roofdierenstand en dat er begrip bestaat voor de
zeer positieve rol die roofdieren ineen levensgemeenschap spelen.Overhet algemeen kan men
stellen dat met uitzondering van excessen zoalshet bovengenoemde voorbeeld, er langzamerhand meer begrip voor de roofdieren bij dejagersgroeit.Van een ongenuanceerd optreden,
zoalsbijvoorbeeld tot 1940 ten aanzienvan de dasen deotter, waardoor deze soorten op
het randje van uitsterven werden gebracht, isnergens sprake meer. De grote problemen voor
de roofdieren in de toekomst liggenveelmeer inhet vlakvan de algemene aftakeling van ons
milieu.
In deeerste plaatsmoet dan worden gewezen op de effecten van deintensivering van delandbouw;overalworden houtwallen en overhoekjes opgeruimd, waardoor woon- en schuiigelegenheid verdwijnen. Veldmuisplaaggebieden zijn gesaneerd, waardoor geweldige hoeveelheden prooidieren niet langerbeschikbaar zijn. Hooilanden worden vroeger,vaker en machinaal
gemaaid, graangewassen met combinesinenkele uren vanhet veld gehaald, sloten machinaal
geschoond, erwordt met gif- en stoorstoffen gewerkt, kikkersverdwijnen, enzovoorts.
In de tweede plaats vormt het verkeer een snel in betekenis toenemende bedreiging.Een derdebedreiging komt uit dehoek van de nog steedstoenemende recreatie.Dehiervoor getroffen voorzieningen worden veelal te weiniggecompenseerd door het instellen van rustgebieden.
Vooral voor degrotere soorten isdit een ernstige bedreiging. Bij de boommarter isdit bij
voorbeeld duidelijk merkbaar.
Alle beschikbare kennisen tact zullen daarom nodigzijn om althans in de natuurgebieden
vanNederland een roofdier-fauna in stand te houden. In de eerste plaatsnatuurlijk omdat ze
erzijn, er gewoon bij horen en een bijzonder interessant object vanstudie vormen. In de
tweede plaats omdat ze onmisbaar zijn ineengoed functionerend oecosysteem.
In het algemeen kan men stellen dat predatoren levenvan biologische overschotten. Predatie
richtzich vooral op soorten dieom de eenof andere reden plotseling talrijk aanwezig zijn.
Binnen die soorten zijn het speciaal de subadulte,nogniet gevestigde exemplaren, dieweggevangen worden. Ook zieke exemplaren worden snelgeëlimineerd wat voor de overblijvende
populatie alleen maargunstig kan zijn.

Tussen 1950en 1960,tijdens de hevige myxomatose-epidemieën onder de konijnen, trof men
vaak rond en zelfs in dassenburchten noggroepjes gezonde konijnen aan.
Debedoeling van deze Wetenschappelijke Mededeling is in de eerste plaats een kort overzicht
te gevenvan de in Nederland levende roofdieren envan deze dieren enkele biologische bijzonderheden te vermelden.
Voor hen die zichvoor een speciale soort interesseren ofgaaninteresseren, isdaarnaastgetracht vaniedere soort een recente publicatie te noemen, waarin de soort uitgebreider wordt
behandeld en waarin meestal eenuitvoerige literatuurlijst is opgenomen. Hiervoor iszomogelijk een samenvattende Nederlandse publicatie gekozen, dochindien deze ontbrak, eenbuitenlandse.Naar te hopen iskan dezeMededelingalswegwijzer eennuttige functie vervullen.

II. SYSTEMATISCH OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE FAMILIES,
GESLACHTEN EN SOORTEN
uitgestorven
nog aanwezig
bedreigde soort

+ - nieuwkomer
+ - potentiële nieuwkomer
z - zwerver of ontsnapt exemplaar

ORDECARNIVORA - LANDROOFDIEREN
FAMILIE CANIDAE - HONDACHTIGEN
geslacht Canis
f soort Canis lupus L.
geslacht Vulpes
o soort Vulpes vulpesL.
geslacht Nyctereutes
+ soortNyctereutes procyonoides (Gray)
[LIE URSIDAE - GROTE BEERACHTIGEN
geslacht Ursus
f soort UrsusarctosL.

Honden
Wolf
Gewone vossen
Vos
Wasbeerhonden
Wasbeerhond
Beren
Bruine beer

[LIEPROCYONIDAE - KLEINE BEERACHTIGEN
geslachtProcyon
Wasberen
+ soortProcyon lotor(L.)
Wasbeer
[LIEMUSTELIDAE - MARTERACHTIGEN
geslachtMustela
o soortenMustelaermineaL.
o
Mustelanivalis L.
f
Mustelalutreola(L.)
+
MustelavisonSchreb.
geslachtPutorius
-> soort Putoriusputorius L.
geslachtMartes

Wezels
Hermelijn
Wezel
Nerts
Mink
Bunzingen
Bunzing
Marters

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

-*• soorten Martes/martesL.
Martesfoina (Erxl.)
geslachtGulo
z soort Gulogulo (L.)
geslachtMêles
-> soortMêlesmêlesL.
geslachtLutra
-+soortLutra lutraL.

Boommarter
Steenmarter
Veelvraten
Veelvraat
Europese dassen
Das
Gewone otters
Otter

FAMILIEVIVERRIDAE - CIVETKATACHTIGEN
geslacht Genetta
z soort Genettagenetta L.

Genetkatten
Genetkat

FAMILIE FELIDAE - KATACHTIGEN
geslachtFelis
-*• soorten Felissilvestris Schreb.
+
FeliscatusL.
geslacht Lynx
t soortLynx lynx L.

Katten
Wüdekat
Verwilderde huiskat
Lynxen
Lynx oflos

(lij
(12)
(13)
(14)
(15)

(16)

(17)
(18)
(19)

III. KORTE BESCHRIJVING EN ENKELE BIOLOGISCHE BIJZONDERHEDEN VAN DE NEDERLANDSE SOORTEN
1.CANISLUPUSL. - WOLF
Wolvenlijken bijzonder veelop een forse herdershond. Zekwamen oorspronkelijk in eengeweldiggroot gebied voor,eigenlijk ophet gehele noordelijk halfrond, vande rand vande
woestijn tot enmet de toendra. Door een onophoudelijke achtervolging iservanhun areaal
niet veel meer
overgebleven. In
West-Europa
leven ernog enkele
in Skandinavië,
Spanje, Centraal
Frankrijk en
Italië.Wat talrijker
zijn zeinEuropeesRusland en op
de Balkan.
De wolf moet
eengewone
weest, vooral
Hierzijn topoveldnamen in
het woord
zeldzaam. Tot
devorige eeuw
zijn er nogvangsten bekend.

vroegerin Nederland
verschijning zijngein dezandgebieden,
niemen(plaats-en
samenstelling met
wolf) beslist niet
inhet midden van

Degegevensover devroegereverspreiding zijn nogniet systematisch bijeengebracht; inoudereliteratuur moet hierover zeker nog veelzijn te vinden.
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Dat wolven in staat zijn snel het oude areaalweer te bezetten bleek in dejaren na de tweede
wereldoorlog. Vanuit Polen slaagden ertoen enkele dieren in naarhet Westen te trekken;ze
werden namaanden pas rond de Lüneburgerheide geschoten.

LITERATUUR
KAZUS,J.J., 1968-Enkele bijzonderheden overhet voorkomen van de wolf in Noord-Brabant, vooral over deperiode 1692-1766.Natura 65:85-88.
CREMERS,J., 1928-Beredeneerde voorlopige lijst derin Limburginhet wild voorkomende
zoogdieren.Nat.Hist.Mnd.bl. 17: 128-129, 156-159.
HOEKSTRA, B., 1967-DeZoogdieren vanTwente.Wetenschappelijke Mededeling K.N.N.V.
68, 52pp.

2.VULPESVULPES L. - VOS
Methet tweede lidvan de familie der Hondachtigen, devos,ishet inNederland gelukkigveel
beter gegaan.Ondanks allevervolgingen hebben zezichuitstekend kunnen handhaven, zelfs
de meer dan 10
jaar lang uitbetaaldevossenpremieshebben niet
meer effect
gehad dan dat lokaal depopuiatiedichtheid wat
gedrukt werd.
cmlang met een
Vossen zijn 75
cmlange pluimprachtige 45
ongeveer 40cm
staart. Ze zijn
harige pelsisoranhoog.Delangonderzijde vuilwit,
je-bruin, de
ge oorschelpen
de grote puntitenzijde donkerder,
zijn aandebuibieden vanNederIn allezandgevoor het liefst in
land komt hij
landschap vanweieen afwisselend
den, akkers,bossen,houtwallen, enzovoorts.Oorspronkelijk ontbrak hijinhet westen van
het land,hoewel er steedszwervende exemplaren in de poldergebieden en in de duinen werden geschoten. Het ziet er echter nu naar uit dat ze de duingebieden tussen IJmuiden enDen
Haagdefinitief hebben „bezet".
Debelangrijkste voedselcomponent wordt door muizen gevormd, gevolgd door konijnen. Verder worden insecten,vruchten, eieren,vogels enjonge hazen wel gegeten. Krijgt hij de kans
eenkippenhok binnen te komen, dan zalhij zichdie niet laten ontgaan.
Vossenhebben de gewoonte prooien tehamsteren ente begraven. Zebewonen holen dieze
zelf graven of ze trekken bij een dasin.Vooral 's zomers gebruiken zevaaklegersingraanvel-

den, rietzomen of braamstruwelen. In april worden 4 à5jongen geboren, die zeer goed wordenverzorgd. Dit aantal isbijzonder hoogvoor een groot roofdier en ismisschien de oorzaak
van het in stand blijven van depopulatie ondankshevige vervolgingen.
Na de tweede wereldoorlog isde rabiës(hondsdolheid) in Oost- enWest-Duitsland snel naar
het westen opgedrongen, waarbij devosalsoverbrenger een grote rol speelde.Deziekte heeft
inmiddels Zuid-Denemarken,Noord-Zwitserland Oost-Frankrijk enOost-België bereikt.
Een algemeen toegepaste bestrijdingsmethode ishet systematisch uitroeien van devosdoor
het uitgassen van deholen. Omdat in Nederland het vermoeden bestond dat er door het creërenvan dit vacuum alshet ware steedsvossen naarhet westen werden gelokt,isna overleg
met aËerlei betrokken instanties besloten om inNederland devossen niet te vergassen,maar
de stand op een redelijk niveau te reguleren.Verwacht werd dat er dan een regelmatige migratie zou ontstaan vanhet Nederlandse bevolkingsoverschot naarhet oosten naarhet Duitse
legegrensgebied.Het isnatuurlijk nog niet bewezen dat deze maatregel tot het gewenste effect heeft geleid, zeker isechter dat deepidemie aan deNederlandse grensisgestopt, terwijl
hij in België tot bij Brussel doordrong.

LITERATUUR
BURROWS,R., 1968 -WÜdfox. Newton Abbot, 203 pp.
KOENEN,F., 1952 -Der Rotfuchs. Neue Brehm Bücherei no.29. Leipzig,42 pp.
SMOOK,A., 1960-Der Fuchs.München, 205 pp.

3.NYCTEREUTES PROCYONOIDES (Gray) - WASBEERHOND
Zoals de naam al aangeeft, lijken deze dieren enigszins op een kortbenig hondje. Evenalsde
wasbeer hebben ze eenzwart masker, zehebben echterveel kleinere afgeronde oren,typische bakkebaarden
en géén „geringde"
staart.Delichaamslengte is60 cm,
staartlengte 15cm.
Devacht isgrijsbruin „gestroomd",
De soort leeft oorspronkelijk in het
oostelijk deelvan
Azië: Oost-Siberië,
China tot in Achter
Indië.Hijisdaar
deleveranciervan
een goede kwaliteit bont. Om deze
reden ishij inde
dertigerjaren overgebracht naarwestelijk Rusland,van
de Oekraïne tot bij
Leningrad. Tot in de
vijftiger jaren werd
het bestand hier regelmatig aangevuld.
Vanuit het standpunt van de wasbeerhond gezien wasdeze operatie een groot succes,de soort isgoedingeburgerd,economisch washet echter een mislukking. DeEuropese vachten bleken van zo'n
slechte kwaliteit dat zewaardeloos zijn. Bovendien bleek het dier bijzonder schadelijk voor
deinheemse fauna.
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Hij leeft graagin moerassige gebieden enlangsrivieren waarhij alles eet wat hij baas kan:
knaagdieren, bodembroedende vogels,eieren, kikkers,grote insecten, enzovoorts.De soort
breidt zijn areaal sneluit;Finland werd al gauwbezet en vanaf 1945 trekt hij Zweden binnen.
Polen enTsjechoslowakije zijn bereikt in devijftiger jaren, de D.D.R., Hongarije en Roemenië(vogelkolonies in de Donau-delta!)in de zestigerjaren. Omdat inWest-Duitsland de afgelopenjaren reeds enkele exemplaren zijn gevangen,ligt het geheel in de lijn derverwachtingen dat deze soort voor 1980 ook Nederland zal binnenkomen. Daarmede krijgen ook wij
onsdeel in de erfenis van een op economische en niet op ecologische beginselen gebaseerd
experiment.

LITERATUUR
BAJOHR, W.A., 1968 -Neues Wildin Europa. DerMarderhund. Kosmos 64: 271-272.

4. URSUS ARCTOS L.

BRUINE BEER

Van dit grote roofdier iseen nadere beschrijving overbodig. Momenteel leven zeinWest-Europa nogin Skandinavië, dePyreneeën, NoordoostSpanje, in NoordenMidden-Italië
enin Joegoslavië.
Vroeger moeten
ze ook in onsland
zijn voorgekomen
in de Romeinse
tijd zelfs nogin
Westelijk Holland
(CLASON 1967).
Ook in de terpen
zijn resten vanberen gevonden.VolgensIJSSELING
en SCHEYGROND
(1950) zouden er omstreeks hetjaar 1000nogbepalingen over deberenjacht zijn opgenomen
injachtoorkonden betreffende Drente. Een historisch onderzoek naar de vroegereverspreidingvan deze soort heeft nog niet plaats gevonden.

LITERATUUR
CLASON, A.T., 1967-Animal and man in Holland's past. Groningen, 247+ 190pp.

5.PROCYONLOTOR(L.)-WASBEER
Deze kleine beerachtige roofdieren hebben een grijze vacht, met een typisch zwart masker op
despitse kop en een lange dikbehaarde staart met zwarte ringen.Delichaamslengte is 50-70
meet 20-25 cm.
cm, de staart
inNoord-Amerika
De soort heeft
spreidingsgebied
een groot verdaar, ondanks een
en weet zich
volging,goed te
sterke achterde eerste wereldhandhaven.Na
erin Duitsland
oorlog werden
wasberen uitgezet
hier en daar
-^^tj
erdieren uit pelsen ontsnapten
bleken zich bijdierfarms. Ze
aan te passen en
zonder goed
sehe cultuurvolwerden typiniet alleen op „nagers,diezich
zevoeden — ze
tuurlijke" wijren tot ratgrootte,
eten knaagdiemaar richten zich
bodembroedende vogels,eieren, kikkers,vruchten, groteinsecten, etc.
ookop kippenbedrijven, vuilnisbelten en gingen rondscharrelen om campings,waarzeerg
tam kunnen worden. Oorspronkelijk werden ze beschermd, maar sinds 1954 mogen zewordengeschoten wegensde schade die zeaan de wildstand en inkippenhokken kunnen aanrichten. Ze krijgen gewoonlijk 4jongen, maar 7komt ook voor. Dientengevolge zijn ze in Hessen,
Niedersachsen,Westfalen en in de Eifel reeds alsstandwild te beschouwen.
t

In Nederland waren tot 1972zeven vangsten bekend. Van éénexemplaar, bij Rhenen, ishet
bekend dat hij uit een dierenpark was ontsnapt. Van alle andere vangsten, die alle niet alte
vervanonze oostgrens plaatsvonden, moeten wewelaannemen dat het immigranten uit Duitsland zijn. Omdat de Nederlandse roofdieren het almoeilijk genoeghebben, ishet niet tehopen dat de soort hier werkelijk vaste voet krijgt, te meer daar gebleken is dat hij regelmatig
behoorlijke schade,bij voorbeeld in kippenhokken, kan aanrichten.

LITERATUUR
HOEKSTRA, B.enV.VAN LAAR, 1963-Gegevens over de wasbeer,Procyon lotor (L.)in
Nederland. Nat.Hist.Mnd.bl. 52:38-39.
NORTH, S., 1968-Unsere Waschbären. Zürich.
WIJNGAARDEN, A.VAN, 1961 -Een wasbeer,Procyonlotor (L) inNederland inhet wild
gevangen.Nat.Hist.Mnd.bl. 50: 54-54.

6.MUSTELA ERMINEA L.

HERMELIJN

Hermelijnen zijn duidelijk een stuk groter dan wezels.Delichaamslengte is28 cm, de staart
12cm.Depelsiswat donkerder bruin, de onderzijde iswit, een onbekend percentage wordt
inNederlandgeheel of gedeeltelijk wit. Hetgemakkelijkste veldkenmerk isdein
vergelijking met
dewezel relatief
veellangere staart,
die ook 's winters
eenmooie zwarte
punt heeft.
Hermelijnen komen inhet gehele
landvoor,van de
Waddeneilanden alleen opTexel,en— in 1931 ingevoerd — opTerschelling. Zeleven indezelfde landschapstypen als de wezel enhet is dus zeer waarschijnlijk dat zij op een ander prooitype zijn gespecialiseerd, zoalsbosmuizen,woelratten, bruine ratten,jonge konijnen. Debosmuisleeft, in tegenstelling tot eenwoelmuis, boven degrond, en heeft een flinke home-range
de gangsystemenvan dewoelrat en debruine rat zijn toegankelijk voorhermelijnen. Bijkonijnen zullenvooral dejonge exemplaren alsslachtoffer vallen,volwassen konijnen kunnen
met succeseenhermelijn verhinderen hunhol binnen te dringen.Intijden vanvoedselschaarste zullen ook andere dieren alsslachtoffer vallen: grondbroedende vogelstot fazant- eneendgrootte,jonge hazen, etc.Welkpercentage deze prooien vanhet normale hermelijnen-menu
uitmaken, isniet bekend, een onderzoek naar devoedselgewoontenlijkt dringend gewenst.
Het isna deervaringen met voedselanalyses bij otter en das niet verantwoord beweringen uit
dejachtliteratuur op dit gebiedzonder meer overte nemen.
Dehermelijnenfamilie op deboerderij van onsInstituut op Broekhuizen wordt als onderhuurder zeergewaardeerd, aangezien ze debruine ratten opruimen en ze debosmuizen, die op de
voedselvoorraden van onze geiten en schapen afkomen, intoom houden. Deloslopende kippen laten ze alenkelejaren ongemoeid.
Waarschijnlijk krijgen hermelijnen éénmaal perjaar 4-7jongen.Uit een onderzoek van FOG
isgebleken dat hermelijnen met grote waarschijnlijkheid niet ouder dan éénjaar worden.

LITERATUUR
FOG,M., 1969 -Studies on the weasel(Mustela nivalis) and the stoat(Mustek erminea)in
Denmark. Danish Review Game Biol.6: 1-14.
MÜLLER,H., 1970-Beiträge zur Biologie desHermelins,MustelaermineaLinné, 1758.Säugetierk.Mitt. 18:293-380.
WIJNGAARDEN, A.VANenM.F.MöRZER BRUYNS, 1961 -Dehermelijnen Mustela
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erminea L.,vanTerschelling. Lutra 3:35-42.

7.MUSTELA NIVALIS L. - WEZEL
Het kleinste Nederlandse roofdier isde wezel.De diertjes zijn slechts 22 cmlangmet een staart
van 6cm.Zehebben korte poten en zijn zo slank dat zeeenveldmuizenholletje kunnen binnendringen. Depelsisaan de bovenzijde lichtbruin, aan de onderzijde
wit, de staart heeft geen zwarte punt.
Wezelskomen door hetgehele land voor,behalve op de Waddeneilanden.Zeworden in allerleilandschapstypenaangetroffen. Over devoedselkeuzedoenveleongecontroleerdeverhalenderonde.Injachtpublicatieswordenzelfsfazanten,hazenenjongereeënalsprooidieren genoemd.
Opgrondhiervan worden wezelsopnietsontziende wijzevervolgd.Mijns
inziensisditvolkomenoverbodig,omdat de wezelsterkisgespecialiseerd
op woelmuizen:veldmuis,aardmuisenrossewoelmuis.Deproefopde
somleverdedeinvoervan 102à104wezelsen6à9hermelijnen op Terschellingin devoorzomer van 1931.
De dieren kwamen hierin een milieu met veelgrondbroedende vogels,konijnen, woelratten
enbosmuizen terecht, maar konden zicherniet handhaven.Na 1933zijn ergeenwezelsmeer
teruggevangen enzijn de dieren nooit meer gezien.
Eengrondig onderzoek is dringend gewenst omdat het bijzonder onverstandig iseen dier te
blijven vervolgen waarvan sterkevermoedens bestaan dat zeeenvoudiggeen schade ineen
jachtveld kunnen aanrichten en die bovendien een nuttige functie vervullen bij de regulatie
van knaagdierpopulaties. Gelukkig isdevoortplanting vrij snel,5à7jongen per worp, terwijl
vermoed wordt dat erenkele malen perjaar een nest grootgebracht kan worden. Doordat de
dieren zokleinzijn,hebben ze een ongunstige verhouding tussen inhoud en oppervlak enverbruiken veelenergie.Zehebben zeker éénveldmuisper dagnodig.Uit sporen in de sneeuw
menen wij afte kunnen leiden dat zebijvriezend weermaar eenbeperkte tijd buiten kunnen
rondlopen en dat ze regelmatig weer naarhun nest terug moeten om opte warmen.
Wezelszijn, alsergenoegprooidieren beschikbaar zijn, gemakkelijk te houden, ze worden bijzonder tam. Ook van dewezel bestaat het sterkevermoeden dat ze in de natuur niet ouder
dan éénjaar worden.
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te raadplegen).
WIJNGAARDEN, A.VANen M.F.MöRZER BRUYNS, 1961 -Dehermelijnen, Mustek
ermineaL., vanTerschelling. Lutra 3: 35-42.
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3.MUSTELA LUTREOLA (L.) - NERTS
Nertsen lijken bijzonder veel op
een wit stipje op de bovenlip en
Zeleven langs
lerlei wateren,
laaggelegen en
Wegensde zeer
zijn ze inhet
West-Europa
grensvan het
gebiedverFinland via
menie.Ookin
Frankrijk leeft
latie, inDuitsveer 50jaar
roeid.Oorten ze ook in
ben geleefd; in een neolithische
troffen (VAN BREE, 1961).

een wat kleine bunzing. Zezijn echter egaal donkerbruin op
een witte onderlip na.Ze bezitten gedeeltelijke zwemvliezen.
de oeversvan albij voorkeur in
beboste gebieden,
waardevolle pels
grootste deelvan
verdwenen.De
verspreidingsloopt thansvan
Polen naar RoeWest en Zuidwest
nogeen restpopuland zijn zeongegeleden uitgespronkelijk moeNederland hebnederzetting bij Vlaardingen zijn resten van deze soort aange-

Het iseigenlijk verrassend dat er niet meer gegevens over devroegere verspreiding in Nederland van deze typische bewoners van waterrijke gebieden bekend zijn.
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BREE,P.J.H.VAN, 1961-On the remains of some Carnivora found in aprehistoric site at
Vlaardingen, the Netherlands. Beaufortia 8: 109-118.

9.MUSTELA VISON SCHREB. - MINKOF AMERIKAANSE NERTS
Sindshet begin van deze eeuw ismeninvelelanden van Europa begonnen met het kweken
van de mink. Sinds 1945hebben deze fokkerijen hier en daar eengrote vlucht genomen. Het
spreekt vanzelf dat er regelmatig dieren ontsnapten. Zo zijn ze erin geslaagd zich in bepaalde
gebieden blijvend tevestigen, bij voorbeeld in Skandinavië,IJsland, Engeland en Schotland.
De dieren blijken hier zeer schadelijk te worden voor pluimvee, devisstand en,speciaal in Skandinavië voor de zoetwaterkreeft. Ook invogelkolonies kunnen ze danig huishouden.
In Engeland heeft men tot ongeveer 1965geprobeerd zeweer uit te roeien, maar zonder succes.Bijzonder vervelend is dat in gebieden waar de mink zichvestigt, de otter verdwijnt. Of
ze de bunzing ook beconcurreren, isnogniet bekend.
Van de nertsverschillen ze,afgezien van enkele schedelkenmerken, alleen doordat het witte
vlekje op debovenlip ontbreekt.
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In Nederland begint in delaatstejaren het aantal inhet wild gevangen nertsen snel te stijgen.
Omdat dit vooral het gevalisin Noord-Brabant, een gebied waar niet veel fokkerijen zijngevestigd, bestaat het vermoeden, dat het hier vanuit België afkomstige dieren betreft.
Tot opheden isnogniet geconstateerd dat de soort zichinhet vrije veld heeft voortgeplant,
van een echte vestigingis dusnoggeen sprake.Toch moet hier in de toekomst helaas ernstig
rekening meeworden gehouden.
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Review 1: 1-8.
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10.PUTORIUSPUTORIUSL. - BUNZING
Debunzinglijkt wat uiterlijk betreft bijzonder veelop devorige twee soorten. Hijiswatgroter, de lichaamslengte is40 cm, de staart 20 cm.Hijheeft eveneens een donkerbruine pels.
Opvallend isechter de geleonderwol,dievooral
aan de zijkanten
duidelijk doorschemert. Deonderzijde iszwart,
op dekop heeft
hij een typisch
^W"^k
„masker": witte
tweew te
snuit,witte kin,
vFv^/f]
^ vlaken achter de
Npr iH
^^*^~==^
°S e n e n duidelijke
witte oorran|
^s^^-fr '^^
den. Nestjongen
zijn zilvergrijs.
Bunzingen leven
bij voorkeur in wat
vochtigergebieden. Zijvoeden
zichmet een
uitgebreide reeks
prooidieren:
veldmuizen, ratten,
wormen,insecten,hazen, konijnen en — zeer
typisch voor een
marter — metkikkers.
Deeileidersvan deze dieren zwellen in de maagvan de bunzingsterk op,zoalskikkerdril na
het leggen,waarop het dier zeuitbraakt. Degeleiklonten, zogenaamd „sterreschot", zijn soms
langs slootkanten te vinden.
Bunzingshuizen inholle bomen, droge duikers, onder stapels takkenbossen etc, maar ook
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vaakvlakbij boerderijen onder hooibergen of zelfs op dehooizolder. Zolang de kippen
's nachts maarbehoorlijk worden opgesloten,biedt dit alleen maar voordelen, omdat bunzingenuitstekende rattevangers zijn.
Behalve opdeWaddeneilanden, kwam debunzing vroeger overalinNederland voor,volgens
IJSSELING en SCHEYGROND(1950) nogvrij talrijk. Dat ismomenteel beslist niet meer
het geval.Deindruk bestaat dat het aantal snel terugloopt. Wat de directe oorzaken hiervan
zijn isonbekend. Er wordt gedacht aan het verdwijnen van de echte veldmuisplaaggebieden,
afname vanhet aantal kikkers door beter slootonderhoud, betere drainage en het gebruik van
insecticiden, etc, maar ook inrelatief ongestoorde gebieden isdebunzing zeldzaam geworden.
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HERTER, K., 1959 -Iltisse und Frettchen. Neue Brehm Bücherei no.230. Wittenberg-Lutherstadt, 112pp.
IJZENDOORN, A.L.J., 1953-Het raadsel van het sterreschot. Tijdschr. Ned.Heidemij. 64:
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11.MARTES MARTES L. - BOOMMARTER
Deze soort isbelangrijk groter dan de bunzing, delichaamslengte is 50 cm, de staart 25cm,
de schouderhoogte istot 15cm.Zehebben een prachtige donkerbruine pelsmet een grote
vlek diein kleur kan variëren
van donkergeel tot zeer lichtgeel.Dezolen vande poten
zijn flink behaard.
Boommarters leven uitsluitend in uitgestrekte, rustige
bosgebieden metveel oude
bomen. Ze huizen bij voorkeur in eenholle boom ofin
een oud,flink grootVogelnest of eekhoornnest. Zelevenvanvogels,bij voorkeur
houtduiven, eekhoorns,konijnen, muizen en dergelijke.
Ook vruchten worden graag
gegeten.Na 1940,toen de
boommarter een zeer zeldzaam dier wasgeworden is de stand in Nederland aanvankelijk langzaam toegenomen, deelsdoor de bescherming die de soort sindsdien door dejachtwet geniet,
deelsdoor het ouder worden van vele inde periode 1920- 1940aangeplante boscomplexen.
Grote delen vanhet vroeger areaal (Gaasterland en Z.O.Friesland, Z.W.Drente, de Utrechtse
Heuvelrugen Westelijk Noord-Brabant) werden echter niet meer bewoond. Sinds 1960iser
weer een geleidelijke terugval te constateren, voornamelijk veroorzaakt door de snel opdrin16

gende recreatie.Mogelijk isook het vrijwel verdwijnen van de eekhoorn in het begin vande
zestigerjaren een belangrijke factor geweest.Momenteel komen zenogvoor in noordelijk
Drente,Twente, deAchterhoek, deVeluwe, oostelijk Noord-Brabant enin geheel Limburg,
waar ermaar geschikte bossen aanwezig zijn.
Voor het behoud van de soort ishet instellen van absolute rustgebieden, alslogische compensatie voor recreatieve ontsluitingen elders,een eerstevereiste.Misschien ishet voorlopig sparenvan de nogaanwezige eekhoorns ook eengunstige maatregel om de boommarter wat te
helpen.Herstel van populaties verloopt uiterst langzaam,éénmaal perjaar worden er (meestal)
3jongen geboren.
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12.MARTESFOINA(ERXL.) - STEENMARTER OF FLUWIJN
Steenmarters zijn flinke dieren met een lichaamslengte
Zestaan tamelijk laag op depoten, de schouderhoogte
duidelijk uit de
Devoetzolen
stelling tot de
onbehaard. De
donkerbruin
witte keelvlek,
derzijde gevaak nogaan
van devoorloopt. Steenwelinbossen,
/, •\uv///.
eenvoorkeur
gebieden.Van--'iÉKi
hebben ze zich
^***~^/jiJr%L
aangepast aan
huizingen.Zoermaarvoor
pluimvee
behoorlijk hok
sloten, zijn ze
tig,omdat ze
zen en bruine ratten radicaal opruimen.

van45 cm eneen staart van 25 cm.
is 12cm.Zehebben spitse oren die
vacht steken,
zijn, integenvorige soort,
pels isegaal
met een grote
die aan deondeeld isen
de binnenzijde
poten doormartersleven
maar hebben
voor rotsige
uit dit biotoop
in hoge mate
menselijke belang de mensen
zorgen, dat hun
'snachts in een
wordt opgebijzonder nutallehuismui-

InDenemarken leven zebij voorbeeld zelfs in degrote steden en kwamen er ophetjachtin17

stituut in Kale/ klachten binnen wegens de herrie, die spelende steenmarters op de zolders
van flatgebouwen in Âarhus maakten. In Kopenhagen leven ze ook midden in de stad, waar
ze op rioolrattenjagen.
Behalve vruchten, eieren, eet hij vooral ratten en muizen. Het iszeer waarschijnlijk dat de
schade aanjachtwild zeergering is.Kan hij echter een duiven- of kippenhok binnendringen,
dan kan hij hierin eengeweldig bloedbad aanrichten omdat de rondfladderende dieren zijn
jachtdrift zodanig prikkelen, dat hij alle dieren doodbijt. Het is daarom niet te verwonderen
dat hij overal hevigisvervolgd. Vroeger zal de steenmarter overalin ons land, met uitzonderingvan de Waddeneilanden, hebben geleefd. Momenteel komen ze nog sporadisch voorin
Z.O.Twente, de Achterhoek, bij Lobith enin de Ooypolder, in het gebied ten oosten van de
Maasen, wat talrijker, inZuid-Limburg.
Het isbijzonder moeilijk een inzicht in deverspreiding en deaantallen te verkrijgen. Alleen
in bepaalde reservaten kunnen de bewakers,liefst geholpen door wat sneeuwwinters, eenverantwoord oordeel geven.De uitbreiding van een populatie gaat zeer langzaam, slechtséénmaalperjaar worden gemiddeld vierjongen per worp geboren.
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13.GULOGULO(L.) - VEELVRAAT
Omstreeks 1969
goed Houdringhe
vrouwelijke veelDeze grotemarEuropa uitsluiviëen het noorleeft, was afkomZe wasdoor een
inSoest geimontsnapping kon
kwartjaar in het
(med. mr. J.R.A.

iser op het landin DeBilt een
vraat geschoten,
terachtige diein
tend in Skandinadenvan Rusland
stiguit Finland,
dierenhandelaar
porteerd. Nahaar
ze zichnogdriewild handhaven
Tange,Bilthoven).
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14.MELESMELESL. - DAS
Dassen zijn grote,watplomp gebouwde dieren meteenbijzonder bont gekleurde vacht.De
bovenzijde isgrijs gestroomd, deonderzijde iszwart, evenalsdepoten. Dekopiswit met
twee grote zwarte strepen over
de ogen.Ookdeoren zijn
zwart meteenwit randje.
Delichaamslengte is40 cm,
de staart slechts 14cm. De
bijzonder zwaar gebouwde,
korte poten hebben tenen
met enorme nagels.Ze leven,voor eenzo'nfors roofdier,vanbijzonder kleine
prooien: kevers,wormen,
engerlingen, diezeopde
oppervlakte vandegrond
bijeenzoeken, ofvanvlak
onder devegetatie opkrabben. Verder zijn plantendelen,zoalsvruchten, bollen enknollen
(daslook),eenbelangrijke voedselcomponent. Incidenteel wordt dit aangevuld metwespennesten,veldmuizen, eennestjonge konijnen, e.d.
Nauitvoerige voedselanalyses inDenemarken, Engeland enNederland isgebleken dat van
schade aanjachtwild slechtsbijzeer hoge uitzondering sprakeis.
Dassen leven inenorme onderaardse gangenstelsels,burchten geheten, waarze onophoudelijk
aan graven omzeuittebreiden enteverbeteren. Vooral indeherfst worden hier grotehoeveelheden dorblad engrasingesleept alsnestmateriaal. Door deze twee „hebbelijkheden" is
deverspreidingvandedasinNederland bepaald.
Omdat hijveel kleine prooien moet verzamelen, kanhijnooit ver,ditismeer dan 1km,van
eengeschikt voedselgebied afwonen. Zewonen dusdicht bijvoedselrijke weilanden enloofbossen.Voor deaanlegvan zijn burcht heeft hijeenrustig bosje nodigwaar degrondwaterstand op2meter onder deoppervlakte ligt.Daardoor leeft hijaanderandenvanderivierdalenenopderivierduintjesindeuiterwaarden. InZuid-Limburg kanhijzichoveral vestigen.
In grote delenvanzijn verspreidingsgebied wasdedas,wegensvermeende schade aande jacht,
totaal uitgeroeid. Gelukkig stellen dejagerszichmomenteelwatpositiever openkomt de
grootste bedreigingmomenteelvan dekant vandezg. dassenvangers.Ditzijn lieden, die met
behulp vangrote honden dedassen inhetveld „stellen", zedanmeteenzogenaamde dassentang grijpen enineenzakmee naar huis nemen.
Thuisgekomenwordt hetdiergebruikt omhemmethonden telaten vechten (dassenbijten).
Het vetwordt alshuismiddeltje gebruikt endebout wordt geconsumeerd. Speciaal inZuidLimburg heeft éénenander ertoegeleiddatdedassenpopulatie in 1960tot 1970isgehalveerd. Behalveindewerkelijk zwaarbewaakte reservaten,ishetdierhiervrijwel verdwenen.
In derestvanhetland iseenlichte vooruitgang teconstateren. Hier neemt helaashetaantal
verkeersslachtoffers regelmatigtoe.Deaanwasismaarzeerlangzaam. Beginfebruari worden
ermeestal vierjongen geboren.Heteerstejaarvooralisergmoeilijk voorjonge dassen, gemiddeld iservanéénworp naéénjaar ietsminder danéénvan over.
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15. LUTRA LUTRA L. - OTTER
Degrootste marterachtige in onsland is de otter. De dieren kunnen eenlengtevan ruim 80
cmbereiken, de staartlengte is50cm.Het zijn lange slanke dieren met korte poten, tussen
de tenen bezitten
ze zwemvliezen.De
kopiswat afgeplat
met kleine oorschel-^>
' -=^
^?*s
—^pen en grote snorharen. Deprachtige,
dichte pelsisdonker grijsbruin met
veelwol onder de
dichte laag dekharen.Dedieren zijn
inhoge mategespecialiseerd voorhet levenlangsenin het water, waarzehun voedsel zoeken.Dit bestaat voor
eengroot deel uit vis,maar verder ook uit zoetwatermosselen,jonge muskusratten, bruine
ratten, woelratten en allerleiziekeen gewonde vogelstot eend-grootte.Het type water voor
de biotoopkeuze isniet zobelangrijk. Ottersleefden vroeger langs de boven Geul en zelfs
langsdeMechelse beek, die 1meter breed en 20cm diepis.
Ook isbekend dat zevroeger langswakken in devoormalige Zuiderzee of zelfs in deWaddenzeevisten. Deenigevoorwaarde iseigenlijk: decombinatie tussen een ondiep (minder dan 2
m)meer of rivier gecombineerd met een geschikt rustgebied. Het meest in trek waren vroeger
petgatencomplexen naast grote meren. Inafnemende volgorde van belangrijkheid volgen dan
oeversvanmeren en kreken met een behoorlijke begroeiing;rivieren en beken met voldoende
rustige, afgesneden armen, wielen en tichelgaten;kanalen inveengebieden en polders met veel
rustige overhoekjes. Van zeerveel belang isde aanwezigheid van winterrefugia, plaatsen die
moeilijk of nooit dichtvriezen: zeekusten, kreken met brak water, stroomwakken,kwelstroken, en dergelijke.
Tot ongeveer 1940 kwam de otter, zijhet in regelmatig afnemende aantallen, eigenlijk nog
overalinhet land voor.Destrenge wintersin deoorlogsjaren en demeedogenloze vervolging
doorjagers,jachtopzieners, ottervangers,binnenvissers e.a. hebben hem bijna de genadeklap
gegeven.Dank zij eenactievan deheerG.A.Brouwerishij ophet nippertje gered,hij werdin
1942 onder de bescherming van dejachtwet gesteld. Sindsdien is eenzeerlangzaam herstel
ingetreden enlevener eenvijftal otterpopulaties in onsland, te weten in en rond deGroningsDrentse meren, inhet Fries-Overijsselse merengebied, inhet Hollands-Utrechtse merengebied,
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in de kreken vanZeeuws-Vlaanderen en in de kanalen, wijken en beken vanZuidoost NoordBrabant en Noordwest-Limburg.
Momenteel wordt de otter wederom ernstig bedreigd door de snel toenemende watervervuilingen de recreatie.Echte holen maken otters zelden,meestal leven ze onder een stapel rietbossen,takkenbossen, in eenholle boom, een droogliggende duiker of, bij voorbeeld in een
moerasgebied, in een grote pol galigaan.Ze krijgen 2-3jongen, die zeker het eerste halfjaar
met één of beide ouders oppad gaan.Jonge otters zijn invrijwel alle maanden van hetjaar
gevonden,van een duidelijke geboortepiek in een bepaalde maand isgeen sprake.Het aantal
worpen zalnooit meer dan éénperjaar zijn, wat mede eenverklaringisvoor het uiterst langzameherstel van deNederlandse otterpopulatie in de periode 1942-1970.
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16.GENETTAGENETTAL.-GENETKAT
Genetkatten zijn slanke roofdieren, met een bruin-grijze vacht die,afgezien van de halsen de
buik, bedekt ismet talrijke, op rijen liggende zwarte langwerpigevlekjes, de staart heeft zwarte ringen.De dieren zijn bijna 50 cmlang,de staart 40 cm;ze staan laagop de poten de
hoogte is20cm.
Zelevenin ZuidwestEuropa ten zuiden van
de Loire en ten oosten
van de Rhône.Ten noordenvan ditverspreidingsgebied is een groot aantal vangsten vanindividuele dieren bekend
(België,Elzas,Z.W.
Duitsland).Op 15-41934isbijBilthoven
een exemplaargeschoten. Van dit dier iswel
eensaangenomen dat
het eenzwervend, dus
„echt wild" exemplaar zou zijn geweest. Deheer mr.J.R.A.Tange te Bilthoven vertelde mij
echter onlangsdat het dier door een scheepskapitein, deheerP.Kolelaar, inNoord-Portugal
wasgekocht enmeegenomen. Het leefde ongeveer eenhalfjaar bijhem thuis waarna het ontsnapte.
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In november 1969werd een tweede dier bij Botshol geschoten. Ook deze plaats ligt zovervan
het hoofdareaal, dat wij welmoeten aannemen dat het ook in dit geval om een verwilderd
dierging.
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17.FELIS SILVESTRIS SCHREB. - WILDEKAT
Wilde katten lijken bijzonder veelop een flinke, stevige Cyperse kat. Ze zijn overhet algemeen wat forser enhebben eenbredere kop.Ook de staart isdikker enwordt niet naar het
einde toe regelmatig
dunner, zoalsbij de
huiskat,maar isover
dehele lengte even
dik.
Devacht is geelgrijs
met eenzwarterugstreep,waaropvertikale,naarondere-n
vervagende strepen
op dezijden aansluiten. Destaart heeft
zwarte ringen eneen
zwarte punt. Delichaamslengte is60
cm, de staart is32
cmlang.Verder hebben wilde katten eenroze neusspiegel,bijvelehuiskatten isdie zwart.
Omdat dewilde kat zichkan kruisen met verwilderde huiskatten, zalhet waarschijnlijk zijn,
dat er in de natuur bastaarden aangetroffen worden enis determinatie bijzonder moeilijk.
Van verschillende inZuid-Limburg geschoten exemplaren iswelaangenomen dat het echte
wilde katten zouden zijn, of althans bastaarden. Door VAN BREE,MENSCHen VAN SOEST
(1971) iseen kenmerk gevonden(relatie schedelinhoud -schedellengtej, waardoor een zekere
determinatie mogelijk werd. Het bleek hun dat de Limburgse wilde katten toch verwilderde
huiskatten waren, op één uitzondering na, die misschien een bastaard was.
Toch ishet niet onmogelijk dat te zijner tijd in Zuid-Limburg een echte wilde kat wordt aangetroffen. In de aangrenzende gebieden van Duitsland, waar de soort beschermd is,neemt het
aantal namelijk langzaam toe.
De dieren leven hier solitair in uitgestrekte bosgebieden, bij voorkeur inheuvelachtig terrein,
waarzebeschutting zoekenin grotten, dassenburchten, holle bomen etc.Het aantaljongenis
meestal slechts drie;zeworden in mei geboren.
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Uitvooral Tsjechisch onderzoek isgebleken dat wilde katten zichhoofdzakelijk voeden met
kleine knaagdieren, een enkele keer eenjongkonijn en dat vogelsbeslist niet tot het dagelijks
menu behoren.Deze resultaten zijn door onderzoek vanProfessor Condé inNancy (Faculté
desSciences,Zoologie approfondu), bevestigd: 96 % muizen,verder muskusratten, slaapmuizen,reptielen envissen.Alszeerhoge uitzondering worden konijnen, hazen ofjonge reeën
buitgemaakt. Ze zijn duszeker niet als „schadelijk" dier te beschouwen.
Nu een toenemend aantal mensen inNederland zich toelegt ophet fokken van speciale katterassen en zelfsvan andere soorten kleine katachtigen, zou het demoeite waard zijn alsiemand
zicheensaan de echte Europese wilde kat wijdde. Dat dit mogelijk is,bleek uit de prachtige
fokresultaten vanProfessor B.Condé.Echt tam worden deze dieren echter nooit, erzijn geweldige buitenkooien voor nodig.
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18.FELISCATUSL. - VERWILDERDE HUISKAT
Regelmatig slagenhuiskatten erin zichweer inhet wild tevestigen. Hun gelederen worden
aangevuld door mensen diehun overtollige poezen „een kans in devrije natuur" willengeven.Gezien deafschotcijfers inbepaaldejachtgebieden moet dit duizenden dieren perjaar
betreffen.
Dedierenvestigen zich onder hopen takkenbossen, in dassen- of vossenburchten, droogstaande duikers, etc;Eenenkele maal wordt er weleenseen nestjongen geboren, maar de meeste
dieren worden door hetjachttoezicht zósnelweeropgeruimd, dat vaneen echte vestiging
van de soort nog nergenssprakeis.
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19. LYNXLYNX L.

LYNX OFLOS

Delynx isdegrootste van dekatachtige roofdieren in Europa.Zezijn niet minder dan 80-130
cmlangen hebben een schouderhoogte van 60-75 cm.Het staartje ismaar 11-24cm.
Zehebben eenprachtigegeel tot rossiggrijzevacht; deonderkant iswit met
zwarte vlekjes. Ze
hebben haarpluimen
op deoren enbakkebaarden.
Enkelejaren geleden
isereen internationale inventarisatie
van delynx inEuropa gehouden waarbij
bleek dat de lynx
nogvoorkwam inde
Balkan, de Tatra en
deKarpaten,Rusland en Skandinavië.
Bijde beantwoordingvan deze enquête moest ikinvullen dat mij geenenkele waarneming van delynx uitNederland en België bekend was,en ook geenproto-historische of subfossiele vondsten.
Onlangsbleek echter dat deze soort misschien toch inNederland heeft geleefd (VAN BREE
enCLASON, 1971).In 1962 isnamelijk een schedel gevonden in devoormalige kasteelgracht
vanhet Romeinse castellum in Valkenburg (Z.H.).Mogelijk had het dierechter eenanaloge
herkomst alsde lynx diein dezomer van 1945 enkele maandenin de bossen ten oostenvan
Bennekom heeft geleefd. Dit dierwasnamelijk na debevrijding door een Duitse militairlosgelaten.
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IV. MOGELIJKHEDEN VOOR EIGEN ONDERZOEK
1.Directe waarnemingen
Roofdieren zijn vrijwel uitsluitend 'snachts actief, wat demogelijkheden voorhet doenvan
eigen waarnemingen al direct zeerbeperkt. Alleen onderzeer speciale omstandigheden kan iets
vanhun activiteiten direct worden waargenomen. Dezekanshadden wijbijvoorbeeld bii een
hermelijnenpaar, dat zonderverstoord te worden, bij deboerderij van onsinstituut woonde.
Doordat het een nest bijna volwassenjongen moest verzorgen waren zevaak overdag actief
naar rossewoelmuizen opjacht. Dat men ook 'snachts op deze wijze nogveel kan bereiken,
beweesbijvoorbeeld het dassenonderzoek vanNEAL(1958) (zieblz. 20).Het eist echter
bijzonder veeltijd en uithoudingsvermogen.
Mendient aaneen dergelijk onderzoek niet te beginnen zondervoorafgaand overlegmet de
terreinbeheerder. Er zijn reedsgenoegnesten metjongen verstoord door goedbedoeld maar
amateuristisch begonnen „onderzoek".
2.Indirectewaarnemingen
Delaatstejaren zijn erinhoog tempo methoden ontwikkeld om de activiteiten van vrijlevende dieren indirect te registreren.Hiertoe wordt het dier eerst gevangen envan een kleine draagbare zender voorzien.Bijhet door Niewold (R.I.N.-Arnhem) verrichte onderzoek aan devos
bijvoorbeeld worden zendersvan 20gram gebruikt, waarbij het grootste deelvanhet gewicht
op rekening van de batterijen komt. Deantenne wordt in een halsband verwerkt. Viaradioontvangers kan dan de activiteit vanhet dierworden geregistreerd. Het spreekt vanzelf dat dezewerkwijze alleen door full-time biologen toegepast kan worden.
3.Sporeninhetveld
Een andere,zeer goed bruikbare indirecte waarnemingsmethode ishet karteren en interpreterenvan sporen. Onder bepaalde gunstige omstandigheden, bijvoorbeeld alsereen dunne laag
sneeuw isgevallen,gevolgd door eenmatige dooi,kan in één ochtend meer informatie worden
verkregen dan najarenlang speuren! Het isduidelijk dat roofdieren, die actief hun kostje moeten opzoeken en diehiervoor vaakeen flink terrein moeten belopen, daarbij de nodige sporen
inhet veld achterlaten.
Het betreft hier loopsporen, pootafdrukken dus,in daarvoor geschiktegrond of in de sneeuw,
wissels,vraatresten,excrementen,burchten enholen, krabbomen, enzovoorts.Wie roofdieren
wilbestuderen, isvoor een groot deel aangewezen op deze sporen en zalzicherbehoorlijk in
moeten verdiepen.
Hetvalt helaas buiten het bestek van dezeW.M.omvan alle soorten afbeeldingen van alle
sporen te geven.Omdat zelfs een slechte afbeelding meer informatie geeft dan een langverhaal,wordt ook hier afgezien vanbeschrijvingen enverwezen naar de op dit gebied verschenen speciale literatuur.
Inalgemeen zoogdierkundige werken,IJSSELING enSCHEYGROND (1950) en SOUTHERN
(1964)bijvoorbeeld, worden de sporen niet volledig behandeld en staan de afbeeldingen vaak
verspreid.Het enigeNederlandse werkje dat vrij compleet isen veelgoede afbeeldingen bevat,isvan BRANDT en EISERHARDT (1958).Hetisjammer dat door devertaler zo'nkwis25

tiggebruik isgemaakt vannauwelijks te begrijpenjagerstermen. Het boekje dat het ideaal het
meest benadert, isonlangs inDenemarken uitgegeven(BANG enDAHLSTR0M. 1972).Het
bevat zeerveelbijzonder goede foto's en duidelijke tekeningen.Het isook inhet Nederlands
vertaald en iseind 1973 verschenen.
Van debuitenlandse uitgaven moeten de boekjes vanOLBERG worden genoemd, enhet werk
van LAWRENCE enBROWN(1967).Het boek van ENNION enTINBERGEN (1967) bevat
zeer fraaie foto's, maar ishelaaswat desoorten betreft, beperkt.
4.Vangenenterugvangen metkastvallenendergelijke
Dezemethode isvoor roofdieren nogniet uitgewerkt. De ervaringen met pogingen in deze
richting zijn weinighoopgevend. Omsterfte in devallen te voorkomen, moeten zeenkelemalen per nacht worden geïnspecteerd. Dit brengt veelstoring teweegen beïnvloedt devangstresultaten sterk. Bovendienishet aantal terugvangsten zogeringdat dezemethode voor depraktijk weinigperspectieven biedt. Het gebruik van zichblokkerende strikken moet om dezelfde
reden dringend worden afgeraden.
5. Faeces-analyses
Vele roofdieren deponeren hun faeces op opvallende plaatsen,hetgeen kennelijk een rol speelt
bij de territoriummarkering (otter).Andere gebruiken duidelijke mestkuiltjes alstoilet (das).
Ismen ineen bepaald terrein goedthuis, dan kunnen deze faeces regelmatigworden verzameld en geanalyseerd, wat een goed inzicht geeft in de prooikeuze.
6.Hethouden ingevangenschap
Het iszekerwaar dat men door het bestuderen van ingevangenschap gehouden dierenveel
overhun gedrag,voedselkeuze,voortplanting, enz.te weten kan komen. Voor roofdieren is
echter eenbijzonder goed systeem van hokken en ruime kooien nodig,diealleen te realiseren
zijn door hen diehiervoor in eengunstige situatie wonen. Eenroofdierenverblijf, hoe goed ook
verzorgd, stinkt nu eenmaal abominabel. Regelmatig worden er ook roofdieren, vooral vosen
das,door mensen thuis gehouden. Zolang dieren nogjong zijn, geeft dit weinigproblemen.Zodra ze ouder worden dan eenjaar leidt het altijd tot teleursteüingen, zeworden schuw, bijterig,lopen wegof richten niet meerte tolereren vernielingen aan.Een daskan, alshij achter
een kastdeurjam of honing vermoedt enhij één nagelin de kier naast dedeur kan krijgen,de
deur uit het slot en de scharnieren rukken.
7.Fotograferen en filmen
Roofdieren vormen een uiterst dankbaar object voor fotografen, omdat werkelijk goede foto's,
vooralvan dekleinere soorten, uiterst zeldzaam zijn. Aankomende fotografen wordt echter
dringend geadviseerd eerst met dieren uit andere groepen ervaring opte doen.
LITERATUUR
BANG,P.enP.DAHLSTR0M, 1973.Diersporengids. Amsterdam, 240 pp.
BRANDT, K.en H.EISENHARD, 1958.Spoorzoeken, spoorlezen. Amsterdam, 100pp.
ENNION,E.A.R. enN.TINBERGEN, 1967.Tracks.Oxford, 63pp.
GILES,R.H.(ed.), 1969.Wildlife management techniques. 3e dr., Washington, 623 pp.(Be26

vat uitvoerige beschrijvingen van alle beschikbare technieken en een zeer uitvoerige literatuurlijst).
LAWRENCE,M.J. en R.W.BROWN, 1967.Mammalsof Britain.Their tracks,trailsand signs.
London, 223 pp.
OLBERG,G, 1957.Tierfährten. Wittemberg-Lutherstadt, 100pp.
1959. Frasspuren und andere Tierzeichen.Wittemberg-Lutherstadt, 112pp.
1973.Die Fährten der Säugetiere.Wittemberg-Lutherstadt, 104pp.

V. VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING
In 1952 isdeVerenigingvoor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming opgericht waarinjagers,veeteeltdeskundigen, biologen, geïnteresseerde leken, natuurbeschermers dierentuinbeheerders en gedragsonderzoekers zijn verenigd. Het werkgebied omvat de Beneluxlanden.
Perjaar wordt een viertal vergaderingen gehouden, meestal gewijd aan recente waarnemingen,
ervaringen en onderzoekresultaten van de leden.
Voor hen, diezich snel willen oriënteren over de huidige stand van zaken bij het onderzoek
naar en onze kennisvan de Nederlandse zoogdieren, ishet bezoeken van deze vergaderingen
bijzonder nuttig.
DeVereniging geeft een eigen tijdschrift uit, dat op onregelmatige tijden verschijnt, „Lutra".
Het lidmaatschap, inclusief „Lutra", isf. 10,- perjaar. Desecretaris(1972)is de heer Dr.
A.Scheygrond, Van Itersonlaan 7te Gouda. Inlichtingen over zusterverenigingen in andere
landen en internationale organisaties zijn bij hem of bij de auteur verkrijgbaar.

VI. SUMMARY: The dutch carnivores
In this booklet ashort description of all carnivorous speciesisgiven (external characters,
distribution, habitat, food, reproduction). After each speciessome literature is mentioned,
dutch and easily attainable foreign publications first.
Wehope it will function asaroad sign. It endswith some directions for own investigations
and with alist of literature on mammals in general.
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