Boekbespreking
Veldgids Europese zoogdieren
Tekst: Milou van Silfhout, KAD

Deze licht gewijzigde herdruk is prachtig vormgegeven, een lust voor het oog! Er zijn veel foto’s en zeer
fraaie illustraties in verwerkt.
De veldgids is goed te gebruiken voor de geïnteresseerde leek,
de echte kenner en de bestrijdingstechnicus. Er staan duidelijke
kenmerken in waarmee de soorten gedetermineerd kunnen
worden. Ook is er veel informatie te vinden over de habitat, de
leefwijze en de verspreiding van de soorten.
De gids is erg logisch en overzichtelijk opgebouwd. Het begint
met een inleidend stuk over het gebruik van de gids gevolgd
door de kenmerken van zoogdieren. Ook vinden we hier een
systematisch overzicht van de groepen zoogdieren voor een
snelle verwijzing als je een soort waarneemt. Eerst krijgt de lezer wat inleidende informatie over de families die binnen de
verschillende ordes voorkomen en vervolgens worden de in Europa voorkomende soorten uitgebreid behandeld.

Unielijst-exoten als de wasbeer, grijze eekhoorn en muntjak
zijn ook terug te vinden in de gids, al staat er niet expliciet bij
vermeld dat het om schadelijke invasieve exoten gaat. De informatie blijft neutraal over de status, wat mij erg aanstaat. Deze
neutraliteit geldt ook voor de status van de huismuis, de bruine
rat en de zwarte rat. Het wordt gehouden bij de leefwijze van
deze soorten, wat het boek erg informatief maakt.
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Er wordt veel aandacht besteed aan de herkenning van schedels
van zoogdieren. Dit is erg handig voor het determineren van
muizen in braakballen van uilen, maar ook voor het op naam
brengen van dode dieren die gevonden worden. Tevens krijgt de
lezer tips hoe een soort kan worden waargenomen, zoals op welk
moment van de dag je het best op zoek kunt gaan en naar welke
sporen je kunt zoeken (keutels, pootafdrukken, aardhopen).
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