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moment dat het lort in de 1a-

ren zeventig overgilrg in de

handen van Staatsbosbeheer
en het beheerd werd als na-

tuurreservaat is de groeP

overrvittlerencle r leermuizen
nret minstens cen ftlctor tien
toegenomen. Wij hoPen dat

het tot nu toe gevoerde be-

heer gecontinueerd zal wor-
den en dat cle toverwoorden
elÍiciëntie, Privatisering en

decentrallsatie geen ontluis-
tering zullen inluiden voor dit
in hét dichtstbevolkte deel
van Nederland gelegen schit-
terende natuur-cultuurreser-
vaat.

Aldo M. Votte &
Zomer Bruijn

VleermuiswerkgroeP
N eclerland Provincie Utrecht

van Lijndenlaan 8

3768 MG Soest
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Oomerkeliike vondst bii
gëschoten 

'damhert

Het schoonmaken rln zoog-

dier- en vogelskeletten kan

so1'ns voor oPmerkelijke ver-
rassingen zorgen Afwijkin-
c.cn die uan buitenrI niet
Tichrblirr zijn kunnen bij het

rurenareren lan het licht ko-

nrcn. Deze r errnderingen
aan het skelet vertellen ons

iets over het leven van het be-

treffende dier : een genezen

botbreuk na een ongeval , een

deseneratieve rlwij ki ng oI de

reiolc.err vrn menselijk hrn-
àetenl zoals biivoorbeeld in
het bot ingegroeide kogels'

Recentelijk vonden wij aan de

onclerkaak van een damhert
Cervus dama een zeer opmer-
kehjke afwrjking.

Via een Preparateur kregen

u ii cen ortderkirrk vln eell

ciicu viji jrar oud mlnnelijk
clamheit. Het dier was in het

Binnenzijde van de onderkaak'
Opvallend is het weggedrukt bot-
weeÍsel.

Foto Erwín KomPanie

achteloos door de mens weg-

seworDen a[val voor wilde
Ëi.t.n' komen de lrrttste tijd
meer onder de aandacht'
Beelden van vogels die ver-
ward geraakt zijn in vistuig of
visnetresten of van zwullen
met conserverenblikjes om

hun snuit ziin ons (helaas)

rTiet vreemcl meer' Dat de ge-

volgen van ons handelen zich
sonit nan ons oog onttrekken

en er ogenschijnlijk met het
dier nièts aan de hand is.

bliikt duidelijk uit dit geval 
-

Erwin J.O. KornPanje &
Gilbert Th. de Vries

Natuurmuseum Rotterdam
Postbr-rs 23452

3001 KL Rotterdan-t

eeheel ttormartl. Bij de linker
ónderkaakshelft echter waren

de eerste clrie kiezen bedekt
door een grijs hard Plastic
'hulsie'. Bii rrlderc insPectie
ntee( clit eén stuk isolatiePijP
te ziirr. Het dier had het stuk
piip rvaarschijnlijk bij het gra-

zen in de bek gekregen' waar

het zich over de kiezerrrij
heen in het tandvlees had

vxstselet. DOOr het ktUnen
van het hert hud dc scherf
zich muurvast over de kaak

\astc,ezet. Nrr het schoonmlt-
kcn 

"r 
atr de kaak bleek de al-

wrjking in volle omvang' Het
stut< Uuis had het tandvlees
$ es.seclrukt ell \\ 3s dicP in het

boirieelsel gedrongen' OP

het stuk Plastic zUn duidehjk
sliirsporen veroorzaakt door
Oe flezen uit de boverrkaak
zichtbaar. Het hert moet veel
ongemak en Pijn ondervon-
clei hebben van het obstakel
in de bek. De gevolgen van

najaar van 1990 in de omge-
l iig virn Niimegen gescho-

tanl Da PrePirrilteur hld er
'iets raars' aan gezien. De
lechter onclerkaakshelft was

ze het Kana:r- -
is ongewoor.r. I
ter is immers ..
ver en ondi!-:
en de zliicl:.
kunuen potr..,
overleveu. O:-.

te ondiep ert :-.

onvoldoende
door het re:-
dier trog ver.t:
ken. Bovertdi:
vis via magi'..
De kans o;. -
groot, wallt >.

kunnen dez:
Gestorven

niet direkt e.t::
kan makkelij.
ken tot maallJ
ook zinkert .-

r,erloop van .

diepte ontplc
gelmatig spc .'

organen \ all -
plodeerde s.,
rvorden it-t '.

gen.
De Poti i.

tandwalvis. P

tot 30.000 kg -
ruim 18 nt -,,:
wassen 1lli z
middelde :
draagt 20 tc -

sen duiken ..

Potvis gestrand voor
Beleische kust
Zoídae 8 december lqql
rverd er een Potvis, PhYSetet

nt a cro ce P h a I tLs' gesignaleerd
voor de Belgische kust' Het
dier bevond zich aanvankelijk
voor cle kust van De Pernne.

maar dreel af richting Sint-
Idesbald (Koksijde). Brj oP-

konterrd wlter bleel de Potvis
waterfonteinen spuwen, een

teken dat hlj nog leefde' Het
dier was oP een zandbank ge-

strand en later, bij hoog wa-

ter. zag hij krrns om oP eigen

krachtlerug in oPen zee te ko-
men. Met bootjes volgde tnen
de walvis. die naar schatting
een lengte van 16 meter had

DinsciaÈ 10 december werd
nosmaals een Íbntein oPge-

rle'rkt. zo'n 2 km uit de kust
van Blankenberge. De kans is

echter groot dat de Potvis al-

s,rog op onze kust of elders

aansPoelt.
Dàt potvissen voor de Bel-

uische ku:t worden gesigniL-

ieercl, is zeer uitzonderlijk'
De potvis zwemt gervoonlijk
langs de kusten van Ierland'
Schbtland en zo verder naar

Rusland of Groenland' Ditt


