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Verenigingsnieuws

Aktiviteitenkalender NCBR

Zoogdierinventarisatie Gaume

In augustus 1986 heeft de

veldwerkgroep-VZZ een

zoogdierinventarisatie met

life-traps in de Gaume

(Belgisch Lotharingen)

gehouden. De resultaten van

dit onderzoek zijn onlangs

verschenen als VZZ-mede-

deling nummer 2. In het

rapport staan naast de gege-

vens over de gevangen

muizen ook de analyseresul-

taten van braakballen, die in

1986 en 1989 in het gebied

zijn verzameld. Tevens bevat

het rapport een samenvatting
van de vroegere literatuurge-

gevens over de Gaumeen een

samenvatting in het Frans.

W. Allaerts, R. Lange, K.

Wardenaar, P.Twisk & J.

Rijmenams, 1990. Zoogdier-
inventarisatie in de Gaume.

VZZ-mededeling nr 2, 72

pagina’s A4. Veldwerkgroep-

VZZ, Leuven. Te bestellen:

Nederland overmaking van

f12,50 op postgiro 2050298

ten name van J. Verbeek,

Grootebroek; België over-

making van BF 225 op reke-

ning 431-0069631-52 ten

name van W. Allaerts, Bier-

beekstraat 58, Heverlee.

Onder vermelding van:

VZZ-mededeling nr 2.

De NCBR op excursie. Foto Johan de

Meester.

9 juni 1990:Terreinbezoek

”Otterbiotopen”. Bézoek aan
het otterkweekstation van de

dierentuin Planckendael
(voormiddag) en aan oude
Scheldearmen, onder andere
Berlare broek (namiddag).

Samenkomst om 10.00 uur op
het domein Planckendael.

Kostprijs : 200 frank per
persoon; de vervoersonkos-

ten worden gedeeld. Perso-

nen die met het openbaar
vervoer komen, kunnen

worden afgehaald aan het

station van Mechelen en

worden ’s avonds afgezet aan

het station in Gent. Zij

moeten evenwel vooraf het

secretariaat verwittigen op
telefoonnummer 091-837352

of 091-856627.

oktober 1990: Bezoek aan

dassenopvangcentrum Berg
en Dal van de vereniging Das

& Boom (voormiddag) en

bezoek aan enkele realisaties

ter bescherming van de das in

het Rijk van Nijmegen.
Hierover meer informatie in

het volgende nummer van

Zoogdier.
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Zoogdieren nader bekeken

Uitnodiging en programma

themadag Zoogdieren nader

bekeken, zaterdag 12 mei

1990 in de Schothorst,
Centrum voor Natuur en

Milieu, Te Amersfoort.

— 10.00 Ontvangst en koffie

— 10.15 Opening
— 10.20 D. Klees: Een dia van

een zoogdier

Vertoning van dia’s, waarbij

aangegeven wordt op welke

wijze gebruik kan worden

gemaakt van de eigenschap-

pen van het dier om tot een

goed resultaat te komen.

— 11.50 B. Hoekstra: Het

zoogdier bewaard

Hoe een zoogdiercollectie
aan te leggen. Aan bod

komen: het verzamelen,
prepareren, etiketteren,
onderhoud en gebruik.
— 11.20 P. Lina: Het zoogdier
beschermd

Een korte uiteenzetting van

wat mag en wat niet mag met

zoogdieren in relatie tot de

bescherming daarvan.

— 11.35 R. Lange: Een zoog-

dier gewogen en gemeten

Bespreking van werkzaamhe-

den en resultaten verkregen

op de snijdagen van kleine

marterachtigen.
— 12.05 Discussie

— 12.30 Pauze

De lunch moet men zelf

meebrengen. Koffie en thee

zijn te verkrijgen.
— C. Smeenk & S. Broekhui-

zen: Het geopende dier

Op de snijtafel zal een bruin-

vis worden geopend. Daarbij
wordt uitleg gegeven over de

bouw en mogelijke ziekten of

afwijkingen.
— 14.30 Theepauze
— 14.50 Veldwerkgroep
Leden van de veldwerkgroep

zullen de kenmerken van

spits-, slaap-, woel-, en ware

muizen verduidelijkenaan de

hand van schedels, balgen en

alcoholmateriaal.

— 16.00 Sluiting

De Schothorst ligt ten noor-

den van Amersfoort, direct

oostelijk van de oude kern

Hoogland. Vanaf station

Amersfoort met bus 10 of 11.

De toegang is gratis.

Het meten van een bosmuis op een

kamp van de VZZ-veldwerkgroep.
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Kleurenposter

België telt nog negen

inheemse roofdiersoorten en

die zijn verenigd op een

glansrijke kleurenposter van

de Nationale Campagne Be-

scherming Roofdieren. Een

handig horizontaal formaat

van 90x70 cm en dubbel

gevernist. De poster is bij de

NCBR te koop voor 150 frank

per stuk (+ 50 frank verzen-

dingskosten). Bestel nu uw

exemplaar door overschrij-
ving van 200 frank op reke-

ningnummer 068-0776500-42

(België) of fll,- op bankre-

kening 1335 13866 (Neder-

land) ten name van de NCBR

in Gavere onder vermelding

roofdierenposter. De

opbrengst van deze poster

gaat integraal naar de be-

scherming van otter en das.

NCBR

Oude Lutra’s te koop

Op het bureau van de VZZ

ligt nog een grote stapel oude

Lutra’s. Die willen we voor

een vriendenprijsje oprui-

men. Wie het eerst komt, wie

het eerst leest.

- Pakket Lutra’svan voor 1970

(geen volledige jaargangen)
flO.- of BF 180.

- Pakket Lutra van tussen

1970-1980 (geen volledige
jaargangen) f 12,50 of BF 230.

- Complete jaargang 1981,
1982,1983,1984,1985,1986of

1987 per jaargang f7,50 of BF

135.

Zoogdierkampen VZZ

De veldwerkgroep organi-
seert sinds 1981 alle veldacti-

viteiten van de Vereniging

voor Zoogdierkunde en

Zoogdierbescherming

(VZZ). Zij vervult hiermee

een contactfunctie tussen de

VZZ-leden die zoogdierkun-

dig onderzoek verrichten. De

werkgroep organiseert onder

- Complete jaargang 1988 of

1989 per jaargang f 12,50 of

BF 230.

Bestellen door een briefkaart

te sturen naar: Bureau van de

VZZ, Jansbuitensingel 14,
6811 AB Arnhem met daarop

uw naam, adres en vermel-

ding van het gewenste. De

prijzen zijn exclusief

verzendkosten. Betaal niet

vooruit, u ontvangt een

acceptgiro. Indien u binnen

drie weken niets hoort, is het

bestelde uitverkocht.

Bureau VZZ

andere inventarisatiedagen

en een zomerkamp. Zij richt

zich op de zoogdieren in de

Benelux. De kampen hebben

vaak een inventariserend

karakter. Er wordt vooral

aandacht besteed aan de

kleine zoogdieren, zoals

muizen, spitsmuizen en

vleermuizen. Daarnaast
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worden vaak ook nieuwe

onderzoeksmethoden uitge-
probeerd. Men hoeft beslist

geen kenner te zijn om mee te

gaan.

Dit jaar organiseert de veld-

werkgroep een zomerkamp in

Luxemburg van 28 juli tot 5

augustus 1990. In 1984 werd

al eerder een kamp in Luxem-

burg georganiseerd, waarbij
het accent op muizen lag.
Toen zijn 17 soorten in het

onderzoeksgebied vastge-
steld. Sindsdien is het

bat-detector onderzoek sterk

opgekomen en is het nu

mogelijk vleermuizen aan

hun geluid te herkennen. Dit

jaar zal daarom veel aandacht

aan de vleermuizen worden

besteed. De exacte plaats van

hetkamp is nog niet definitief

bekend. De kosten proberen
we altijd zo laag mogelijk te

houden, zodat iedereen in

staat is mee te gaan. Schrijf nu

in voor het kamp in Luxem-

burg door f25,- te storten op

postgiro 2050298 van Joost

Verbeek inzake VWG VZZ,
Gemaal 9, Grootebroek

onder vermelding Luxem-

burg.
Naast het zomerkamp organi-
seert de veldwerkgroep twee

inventarisatieweekeinden in

de omgeving van Guisveld/

Waterland nabij Zaandam.

Van 8 tot 10 juni 1990 zullen

de vleermuizen worden geïn-
ventariseerd. De vleermuizen

zijn op dat moment erg actief,
omdat ze danjongen hebben.

Van 5 tot 7 oktober 1990

worden de muizen en spits-
muizen met behulp van life-

traps geïnventariseerd. Met

name zal worden gekeken
naar het eventuele voorko-

men van de noordse woel-

muis. Deze soort is erg gevoe-

lig voor concurrentie en

wordt in Nederland met

uitsterven bedreigd. Inlich-

tingen en opgave voor de

weekeinden bij Joost

Verbeek telefoon 02285-

13605 of Jeroen Reinhold

telefoon08370-20677.

Jeroen Reinhold


