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Veldwaarneming

In deze rubriek wordt een selectie gemaakt van mededelingen, foto’s
of korte verhalen over bijzondere waarnemingen uit het veld door
onze leden. Om teleurstellingen te voorkomen verzoeken wij u alleen
ongewone waarnemingen in te sturen. Wanneer u een vraag stelt,
verzoeken wij u om uw e-mailadres te vermelden, waarnaar men kan
reageren.

Jaarlingbok met merkwaardig gewei
it jaarlingbokje met een deels ongeveegd en afwijkend geweitje werd op 21
juli 2011 geschoten door de heer B. Hazenberg op het Eiland van Dordrecht.
De lever zag er vreemd uit en is onderzocht door een patholoog. Het onderzoek
toonde een ontsteking van en rond de galwegen. Alhoewel geen volwassen wormen
werden gevonden, waren wel grote aantallen ovale wormeieren in en rondom de
aangetaste galbuizen zichtbaar. Het microscopisch beeld en de aanwezigheid van
wormeieren zijn sterk verdacht voor een besmetting met leverbot. Van leverbotziekte is bekend dat het tot geweiafwijkingen kan leiden. Dergelijke kleine geweien
komen vaker voor bij jonge dieren die tijdens de opbouw van het gewei ziek zijn of
stress ondergaan.
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Katten in het Nederlandse buitengebied, wild of verwilderd?
inds de Romeinse Tijd is de wilde kat
(Felis silvestris) uit ons land verdwenen. De laatste jaren duiken er in het
grensgebied met België en Duitsland met
enige regelmaat weer exemplaren op. In
de beide buurlanden gaat het goed met
de soort; populaties groeien en eerder
verlaten leefgebieden worden weer
betrokken. Het vermoeden bestaat dat
wilde katten zich steeds vaker ophouden
in het zuiden van Limburg. Verrassend
was het opduiken van een wilde kat op
25 meter voor de Nederlandse grens in
het Grenspark-Kempenbroek, even ten
zuiden van de gemeente Weert in
oktober 2012.
Voorzichtigheid is daarom geboden
wanneer men op het punt staat een
vermeende verwilderde huiskat te
schieten of deze anderszins te doden (of
het doden van verwilderde huiskatten
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met het geweer is toegestaan verschilt
per provincie). Het verschil tussen
cyperse/grijs of rossig getijgerde huiskatten en een echte wilde kat is in het veld
vrijwel niet te zien. Bij de geringste
twijfel moet men daarom afzien van
afschot/doden van het dier. De wilde
kat is een streng beschermde soort (Habitatrichtlijn,
bijlage IV).
Voor kenmerken van de
wilde kat, zie www.mulder-natuurlijk.nl (projecten). Wilde kat gezien?
We zouden het erg
op prijs stellen als u uw waarneming doorgeeft via
anke.brouns@ark.eu. Zo krijgen wij
meer inzicht in de verspreiding van de
wilde kat in Nederland.
ARK Natuurontwikkeling

Vogelscheurkalender 2013
ederland is met zijn onmiskenbare kustlijn en overvloedig aanwezige water een
uitgesproken vogelland. Met bijna 400 soorten vogels is het zelfs een van de
beste vogellanden van Europa. Het zal dus niet verbazingwekkend zijn dat meer dan
15.000 Nederlanders er van tijd tot tijd op uittrekken met verrekijker en vogelgids.
Voor al die vogelfans is er De Vogelscheurkalender 2013. Boordevol vogelfeiten,
illustraties, citaten uit de wereldliteratuur, feiten over paring, nestelen, foerageren en
vogeltrek en markante vogeldata door de seizoenen heen. De Vogelscheurkalender
zal voor iedere vogelaar een schat aan kennis brengen en is een must voor alle
vogelliefhebbers.
Prijs: euro 14,95, ISBN 978 90 254 3860 9.
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Wilde kat, illustratie: Jeroen
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