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Help mee metzoogdiermonitoring

Analyses braakballen

Voor zoogdiermonitoring worden ieder jaar in hetzelfde telgebied braakballen verzameld bij de roestplaatsen van Ransuilen en

Bosuilen. Dit verzamelen gebeurt van oktober tot december. Ook de braakballen van Kerkuilen zijn voor dit doel zeer geschikt.
Vervolgens moeten de braakballen zorgvuldig worden uitgeplozen. Voor determinatie van de hierin voorkomende resten van

kleine zoogdieren is assistentie nodig. Zoogdiermonitoring heeft niet de mankracht om alle verzamelde braakballen zelf uit te

pluizen en te analyseren. Er moet worden vastgelegd door wie, waar en wanneer de braakballen zijn verzameld, uitgeplozen en

door wie de schedelresten zijn gedetermineerd. Zoogdiermonitoring verstrekt hiervoor telformulieren. In 1994 en begin 1995 zijn

in Friesland reeds veel braakballen verzameld, uitgeplozen en de aanwezige zoogdierschedels gedetermineerd in het kader van

het "Verspreidingsonderzoek naar kleine zoogdieren" uitgevoerd door de VZZ in opdracht van de provincie Friesland, wat heeft

geresulteerd in het eind vorig jaar verschenen rapport: "Verspreiding van kleine zoogdieren in Friesland aan de hand van

braakbalonderzoek"

Tellingen van eekhoornnesten

Deze tellingen vinden plaats in een telgebied in de maand februari. Dit is een betrekkelijk eenvoudig uit te voeren project,

waarvoor de door Zoogdiermonitoring verstrekte handleiding genoeg informatie verschaft om de nesten op te sporen en te

herkennen. Een eekhoornnest is namelijk aan de vorm te herkennen, ze zijn zo groot als een voetbal, kogelrond en bestaan uit

takken met veel bladeren. In 1994 zijn in 30 telgebeiden elders 457 eekhoornnesten geteld. Voor het tellen van de nesten is

gekozen, omdat verschillen in nestaantallen redelijk opgaan met fluctuaties in de populaties van de eekhoorn.

Tellingen van kolonies vleermuizen

Ook deze tellingen vinden reeds plaats in onze provincie. Dit gebeurt echter door slechts enkele personen en door mensen van

buiten de provincie. Erworden kraamkolonies opgespoord en geteld. Hetzoeken naar kolonies is een grote uitdaging.

Zoogdiermonitoring helpt mensen die hier nog geen ervaring mee hebben door het verzorgen van excursies; verhuren van

batdetectors; verstrekken van persberichten, waarin mensen met een kolonie in huis wordt verzocht zich te melden en het

verstrekken van voorlichtingsmateriaal.

Vorig jaar werden er in Friesland 25 kolonies vastgesteld. Vermoedelijk zal het werkelijke aantal kolonies een veelvoud hiervan

zijn.

Alle gegevens worden statistisch bewerkt, zodat een landelijk beeld ontstaat van vooruitgang of achteruitgang van populaties in

Nederland. Ook worden aantalsontwikkelingen per beleidsthema weergegeven (verzuring, verdroging, versnippering, et cetera).

Zoogdiermonitoring gebruikt deze gegevens alleen hiervoor.

Voor vragen en meer informatiekunt u terecht bij: of bij de provinciaal coördinator

Zoogdiermonitoring
Emmalaan 41

3581 HP Utrecht

tel. 030-2544642

Marten Zijlstra

Lauermanstraat 22

9251 BB Burgum
tel. 0511-462637

Zoogdiermonitoring is een samenwerkingsproject van de "Vleermuiswerkgroep Nederland" (VLEN) en de "Vereni-

ging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming" (VZZ), dat in april 1995 van start is gegaan. Het doel is een

landelijk beeld te krijgen van de aantalsveranderingen van bepaalde soorten zoogdieren. Dit gebeurt door het

jaarlijks herhalen van tellingen die in heel Nederland plaatsvinden. De volgende deelprojecten zijn geschikt voor

uitvoering doorvrijwilligers.


