Boekbespreking

Atlas van de Nederlandse zoogdieren
Deel 12 in de reeks Natuur in Nederland
De Atlas van de Nederlandse zoogdieren is de nieuwste in de reeks Natuur in Nederland (voorheen Nederlandse fauna), die wordt uitgegeven door Naturalis Biodiversity Center en EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden. Het
boek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Zoogdiervereniging.
Zoals we inmiddels mogen verwachten
van de boeken die in deze reeks worden
uitgegeven, is de atlas prachtig vormgegeven, met duidelijke foto’s en illustraties.
Het boek bestaat uit negen hoofdstukken,
waarbij het hoofdstuk met de soortenbeschrijvingen de hoofdmoot vormt. De
overige hoofdstukken zijn ook zeer de
moeite van het lezen waard. Er wordt een
overzicht gegeven van de zoogdiersoorten die in Nederland voorkomen (een tipje van de sluier: negen woelmuizen, zes
ware muizen, één beverrat, één mol, zes
spitsmuizen en acht marterachtigen) en er
wordt onder meer ingegaan op de relatie
tussen zoogdieren en de mens (ook een
zoogdier). Hierbij wordt de haat-liefde
verhouding tussen mens en huismuis
nader belicht: naast een plaagdier, is het
ook een geliefd huisdier en proefdier.
De bestrijding met anticoagulantia en de
risico’s voor niet-doelsoorten worden
even aangestipt. Ook wordt aandacht
besteed aan de exoten die in Nederland
voorkomen, zoals de Pallas’ eekhoorn, de
Amerikaanse nerts en de muskusrat.
Voor ons zijn uiteraard vooral de beschrijvingen van de ‘plaagsoorten’ interessant.
Daarin worden we niet teleurgesteld.
Naast een korte beschrijving van de soorten wordt de leefomgeving, het voedsel
dat ze gebruiken en het verspreidingsgebied kort beschreven. De beschrijving
van het voorkomen in Nederland is uitvoeriger. Hierbij worden ook historische
gegevens gebruikt en wordt ingegaan op
de veranderingen in de verspreiding en de
oorzaken hiervan. Als laatste worden de
bedreigingen en de bescherming behandeld. Elke soortbeschrijving is voorzien
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van duidelijke foto’s en een kaartje met de verspreiding
binnen Europa, Azië en/of (Noord-)Afrika. De verspreiding in Nederland is weergegeven door middel van
kaartjes met atlasblokken van vijf bij vijf kilometer. De
gegevens over steenmarters, zwarte ratten, bruine ratten
en huismuizen zijn deels geleverd door een aantal plaagdierbestrijdingsbedrijven.
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Waar de soorten uit ons vakgebied vaak de ondergeschoven kindjes zijn, is dat bij deze atlas geenszins het geval.
De beschrijving is even uitgebreid als bij de overige soorten. Natuurlijk beperkt de atlas zich niet tot de voor ons
algemene soorten, maar komen bijvoorbeeld de vleermuizen en zeezoogdieren (hier wordt veel aandacht aan
besteed) ook aan bod.
De atlas gaat je niet helpen beter te bestrijden, maar is
zeker de moeite waard voor personen die breder geïnteresseerd zijn dan in bestrijding alleen.
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