Groen & Doen

15

Vrijdag 9 oktober 2020

Hoogeveensche Courant

Misverstand over overdracht
coronavirus door vleermuizen
■ Zoogdiervereniging

vraagt om begrip en draagvlak

Het begon in Wuhan in China. Duizenden
feestvierende Chinezen werden besmet met
het nieuwe virus SARS-CoV-2. Dat virus behoort tot de grote familie van coronavirussen.
De ziekte die dit virus veroorzaakt hebben we
leren kennen als COVID-19. Een wereldwijde
pandemie was het gevolg en daar zitten we
weer middenin, in een tweede golf.
In Azië bestaat een levendige handel in dieren. Coronavirussen komen veel onder dieren voor. Ze
kunnen overspringen van dier

Kop van een laatvlieger.

naar dier en van dier naar mens. In
China veronderstelde men dat
vleermuizen de bron kunnen zijn
van de verspreiding van het coro-

Folder Bescherm onze Vleermuizen

navirus. De Aziatische hoefijzerneusvleermuis wordt met name
genoemd. Logisch dat men ons
reisgedrag noemt als oorzaak van
de pandemie. Van de 1400 soorten
vleermuizen komen 18 soorten in
ons land voor. Met grote stelligheid zeggen Zoogdiervereniging
en Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) dat Nederlandse vleermuizen geen drager zijn van het
coronavirus. Intensief onderzoek
bewijst dat onze vleermuizen het
virus niet verspreiden.
Dat twee vleermuissoorten, de
laatvlieger en de meervleermuis,
drager zouden kunnen zijn van
het virus dat hondsdolheid (rabiës)
veroorzaakt, wisten we al enkele
jaren. We weten ook dat dit virus
wordt overgedragen door een
beet. Vleermuizen die in de avondschemering rondvliegen, bijten
niet. Vind je overdag een vleermuis op de grond, dan moet je oppassen. Nooit met blote handen
pakken! Schakel onverwijld de
Hoogeveense vleermuisdeskundige Jan Mager in. Hij heeft speciale
handschoenen en vangt het diertje zonder te worden gebeten. Er
zijn mensen die panisch reageren
bij het zien van een grote spin, een
muis of een vleermuis. Deze mensen zijn vleermuizen liever kwijt
dan rijk. Enge beesten, weg ermee!
Doodslaan of verjagen! Bedenk
echter, dat op grond van de Wet
Natuurbescherming alle soorten
vleermuizen in Nederland zijn beschermd. Deze vliegende zoogdieren vangen per nacht per vleermuis rond de duizend muggen en
andere insecten en zijn daarom
nuttig. Zit er een kraamkolonie in
een spouw of op de zolder en wil je
ze kwijt, schakel in dat geval ook
Jan Mager in. Hij zal ervoor pleiten
de kolonie te laten zitten. Via mondelinge voorlichting en folders zal
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hij begrip en draagvlak proberen
te krijgen. Dat deden Zoogdiervereniging en de VLEN meteen tijdens de eerste coronagolf in april.
Hun heldere folder is te downloaden op https://www.zoogdierver
eniging.nl/draagvlak-voor-vleermuizen.
Laat dieren met rust
„De vernietiging en verstoring
van leefgebieden en de handel in
wilde dieren op ongecontroleerde en onhygiënische wildmarkten worden genoemd als oorzaken van het ontstaan van het virus en de COVID-19 uitbraak.”
Dat zegt Zoogdiervereniging in
de folder Antwoorden over COVID-19 en Vleermuizen. Als er ergens gehandeld wordt in wilde
dieren en delen van dieren, vanwege hun vermeende genezende
werking, dan is het wel in China.
Alle diersoorten dragen meerdere virussen met zich mee, zowel
wilde dieren, boerderijdieren als
huisdieren. In de meeste gevallen

zijn dat virussen die niet overdraagbaar zijn op mensen en
daarom geen bronnen van infecties zijn. Zoogdiervereniging
wijst er met nadruk op wilde dieren met rust te laten, hun leefomgeving niet te verstoren en deze
dieren niet te vangen en te verhandelen. Uiteraard pleiten beide organisaties ervoor vleermuizen met rust te laten. Intensief
onderzoek aan Nederlandse
vleermuizen heeft uitgewezen
dat het coronavirus niet bij deze
zoogdieren is aangetroffen. Daarom, geen vleermuiskasten dichtstoppen of vernietigen, geen
vleermuizen doodslaan, een
kraamkolonie niet verstoren,
maar begrip tonen voor hun nut
in de natuur en genieten van hun
jachtvlucht in de avondscherming.
Laten we ons aan de feiten houden. Leven en laten leven! ■
Hero Moorlag

Pak de uitdaging van twee uur in de natuur per week
VLEDDER

Herfst op
Vledderhof
Zondag 18 oktober van 13.30 tot
15.30 uur. De statige lanen en afwisselende bospartijen van landgoed Vledderhof zijn uitermate
geschikt voor een mooie herfstwandeling. De deskundige gidsen
Jaap en Ronald nemen belangstellenden mee op een wandeling
over het landgoed. Onderweg laten zij de mooiste paddenstoelen
zien. De excursie is geschikt voor
volwassenen. Deelname is gratis
maar aanmelden (vanwege de coronamaatregelen) noodzakelijk.
We houden ons tijdens de excursie
aan de 1,5 meter afstand. Geef duidelijk aan met hoeveel personen u
komt. Aanmelden kan via aanmelden@drentslandschap.nl. Startlocatie: Vledder. U ontvangt een bevestiging met daarin de exacte
startlocatie. Zonder deze bevestiging is deelname niet mogelijk.

Leren van de natuur, proeven uit
de natuur, fotograferen in de natuur of poëzie in de natuur, alles is
mogelijk in de maand oktober als
het gaat om de #2uurnatuurchallenge. Als ambassadeur van
#2uurnatuurchallenge kan ik deze maand oktober eigenlijk nergens anders over schrijven. Bij onze IVN-afdeling hebben we de
mooiste activiteiten bedacht,
maar ook in je eentje of met het gezin kun je heel goed meedoen aan
de #2uurnatuurchallenge.
Waar draait het om. Vorig jaar is
IVN landelijk begonnen met deze
challenge om iedereen in Nederland uit te dagen naar buiten te
gaan. Ook als het weer minder
wordt. Twee uur natuur in de
week is gezond. Alle voordelen om
de natuur in te gaan zijn al vaak beschreven en bejubeld. Daar hoef ik
niets aan toe te voegen. Tegenwoordig wordt gelukkig vaker gekozen voor een buitenles onder
schooltijd of een buitenschoolse
activiteit in de natuur na schooltijd. Steeds meer kantoren worden
groen ingericht en met het dringende advies tot thuiswerken zijn

hiervoor kan via www.ivn.nl/2uurnatuur-challenge.

Zwerminktzwammen in het Steenbergerpark.

de buitenactiviteiten, van iedereen die de hele dag naar een
scherm zit te turen, wel toegenomen. Die situatie is nog niet veel
veranderd sinds maart en daarom
is het misschien nog leuker om
mee te doen aan de #2uurnatuurchallenge. Of juist alleen maar te
genieten van de natuur, want dat
is de bedoeling. Afgelopen vrijdag
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2 oktober kwam de eerste challenge online, #riddlemethis. Herfstraadsels om aan mee te doen. Het
duurde dan ook niet lang voor de
eerste foto’s online voorbijkwamen. Heb jij ze ook gezien? Details
van iets uit de natuur? Elke vrijdag
en maandag komt er een mail met
een weekendopdracht of een opdracht voor de week. Opgeven

Hoogeveen
Nu is dat niet het enige. Zo hebben we bij IVN-afdeling Hoogeveen wekelijks op de vrijdagochtend een excursie met een thema.
Om half 10 staat de koffie klaar in
het Struunhuus in het Steenbergerpark en is er een natuurgids
aanwezig die de wekelijkse excursie leidt. Elke week vertrekken we in een andere richting, zo
gaan we alle natuur ontdekken
rondom het Struunhuus. De laatste vrijdag van de maand oktober
wordt er eentje met een bijzondere afsluiting van deze mooie
herfstmaand. Dan hebben we de
ochtend vrijgehouden voor kunst
en natuur. Gelukkig is er voor
kinderen ook heel wat te beleven.
Kijk maar op de website van IVNafdeling Hoogeveen. De maand
oktober staat bij IVN in het teken
van #2uurnatuur. Heb jij je al laten verleiden om mee te doen? ■
Grietje Loof,
IVN-afdeling Hoogeveen

