Invasieve exoten

Meld gestreepte exotische
eekhoorns
Als mensen een eekhoorn zien met streepjes over de rug wordt vaak gedacht aan
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de Siberische grondeekhoorn (Eutamias sibiricus). Maar er zijn meer pluimstaarten
met streepjes op de rug, bijvoorbeeld de Thaise dwergstreepeekhoorn (Tamiops
mcclellandii) en de Chinese gestreepte boomeekhoorn (Tamiops swinhoei). De Siberische grondeekhoorn staat op de Unielijst, maar andere gestreepte exotische
eekhoorns niet. Het is voor de bescherming van de inheemse eekhoorn van belang
deze dieren te melden.

De Zoogdiervereniging roept daarom op deze gestreepte
dieren te melden. Zie je een exotische eekhoorn? Meld
deze, als het kan met een foto, op waarneming.nl, telmee.
nl of via info@zoogdiervereniging.nl.
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sche boom- en grondeekhoorns
die in Nederland in het wild zijn
aangetroffen.
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Meld gestreepte eekhoorns
Boomeekhoorns en grondeekhoorns wor-

den als huisdier gehouden waarbij ze soms ontsnappen of
worden vrijgelaten. Als exotische eekhoorns zich kunnen
voortplanten en vestigen kan dat desastreuse gevolgen
hebben voor inheemse soorten. Zo heeft de grijze eekhoorn in grote delen van het Verenigd Koninkrijk de inheemse eekhoorn verdreven. Naast het innemen van hun
habitat kunnen exotische eekhoorns ook ziekten overbrengen op inheemse eekhoorns.
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Grondeekhoorns en boomeekhoorns
De grond- en boomeekhoorns zijn kleiner dan onze inheemse rode eekhoorn en
hebben een gestreepte vacht op de rug. Er
leven wereldwijd 25 soorten grondeekhoorns van het geslacht Tamias/Eutamias
en vier soorten boomeekhoorns van het
geslacht Tamiops. In onderstaande figuur
vindt u een aantal kenmerken om deze
dieren te herkennen.
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