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Verenigingsnieuws

Drie nieuwe projecten van start

Bedreigde Europese Zoogdieren

Op 13 november 1993 organi-
seert Vlaams Zoogdierkundig

Overleg een themadag over

bedreigde Europese zoogdieren.

Op deze dag staan op het pro-

gramma: De monniksrob (Lau-

ra Israels), The European hors-

eshoe bats and the status of

Rhinolophus hipposideros (klei-

ne hoefijzerneus) (Prof. Jiri

Gaesler), Suivi et restauration

de petites populations de

mammifères menacés (bruine

beer, wolf en lynx) (P. Devil-

lers). Marmotten (Luc Wau-

ters), Stabiele poluenten in

weefsels van Europese zee-

zoogdieren (Claude Joiris), en

CITES en handel in bedreigde

zoogdieren’ (Erik Vander

Straeten). Koffie en broodjes
worden verzorgd.

De studiedag vindt plaats in

het Koninklijk Belgisch Insti-

tuut voor Natuurwetenschap-

pen (KBIN), Vautierstraat 27,

1040 Brussel (België). Makke-

lijk bereikbaar met de trein

vanuit Nederland en België. De

studiedag begint om 10.00 uur

en eindigt rond 17.00 uur.

Voor inlichtingen: Alex Le-

fevre, Klissenhoek 85, 2290

Vorselaar, telefoon 014-

516201 (B).

Het egelproject is van start

gegaan.

"Bedreigde Europese Zoogdieren".

Het uitvoeren van onderzoeks-

en studieprojecten is de afgelo-

pen jaren uitgegroeid tot één

van de belangrijkste activiteiten

van de VZZ. Het zijn meestal

projecten die door de VZZ zelf

worden geïnitieerd, soms in

samenwerking met andere

zoogdierorganisaties zoals de

VLEN. Projecten die lopen of

reeds zijn afgerond zijn het ver-

snipperingsonderzoek egel, de

themadag Zoogdieren en Wet-

lands en inventarisatieproject
noordse Woelmuis Noord-Hol-

land. Inmiddels zijn drie nieu-

we projecten van start gegaan.

Dit zijn:

- Monitoring Zoogdieren. Dit

betreft een vooronderzoek

naar de mogelijkheden om een

goed monitoringnetwerk voor

zoogdieren op te zetten. Het

vooronderzoek duurt één jaar.

Bij positief resultaat zal dat

gevolgd worden door een

meerjarenonderzoek. Een ad-

vertentie voor een medewerker

is aan alle leden van de VZZ

toegezonden. De VZZ werkt

hierbij samen met de VLEN.

- Dassencensus. Het Instituut

voor Bos- en Natuuronderzoek

is van plan de komende jaren

regelmatig de dassenburchten

te bezoeken om hun gebruik
door dassen te kunnen onder-

zoeken. Ze heeft de VZZ

gevraagd het veldonderzoek te

coördineren. Daarbij zal zoveel

mogelijk gebruik gemaakt wor-

den van mensen die regelmatig

de dassenburchten bezoeken.

- Rode Lijst voor zoogdieren.

Onze inheemse zoogdierfauna
staat sterk onder druk.

Kwetsbare soorten als das,

noordse woelmuis, hamster en

otter dreigen te verdwijnen of

zijn reeds verdwenen. Gerichte

maatregelen zijn nodig om de

vereiste biotopen in stand te

houden of te ontwikkelen.

Daarvoor is actie nodig van

overheden, beheersinstanties

en particulieren. De VZZ wil

deze actie stimuleren door het

uitbrengen van een ’Rode

Lijst’. De VZZ heeft een pro-

jectvoorstel ingediend bij het

IKC/NBLF. Het project is

inmiddels gedeeltelijk gehono-

reerd en zal in september star-

ten.

Foto Pieter Elbers

Een reeds gehonoreerd

onderzoek naar de noordse

woelmuis in Friesland zal door

een late toekenning van subsi-

dies pas in 1994 starten.

Manfred Weisz

secretaris VZZ

Foto Pieter Elbers
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Nieuwe MER-

coördinator

De afgelopen jaren heeft de

VZZ het inspreken op startno-

tities voor Milieueffectrappor-
tages (MER) tot een vast on-

derdeel van haar activiteiten

gemaakt. Het gaat dan vooral

om ingrepen in natuur en land-

schap die nadelige gevolgen
voor zoogdieren kunnen heb-

ben. Voorbeelden hiervan zijn

de aanleg van wegen en stads-

uitbreidingen, maar ook som-

mige natuurontwikkelingspro-

jecten. De bedoelingen van de

inspraak is dat alternatieven

worden ontwikkeld of maatre-

gelen worden getroffen die

negatieve gevolgen voor zoog-

dieren zoveel mogelijk beper-
ken. Met het vertrek van

Marijke Drees uit het bestuur

en de toenemende werkzaam-

heden van Jaap Mulder binnen

de vereniging is het inspreken

op MER-procedures onder

druk komen te staan. Inmid-

dels is Marieke Creemer be-

reid gevonden deze activiteit

voor de VZZ te coördineren.

Marieke Creemer heeft met

het onderwerp ervaring.
Manfred Weisz

secretaris VZZ

Herhaalde oproep:

Medewerker

secretariaat

VZZ

In Zoogdier 93/2 heeft het

bestuur van de VZZ een

oproep geplaatst voor een

vrijwillig medewerker die

bereid is een dag per week

op het secretariaat van de

VZZ in Utrecht enige werk-

zaamheden te verrichten.

Helaas is daar nog geen

reactie op gekomen. Nu de

VZZ de mogelijkheid heeft

haar archief onder te bren-

gen in het Rijksarchief, doet

het bestuur nogmaals een

beroep op haar leden en

vraagt een vrijwilliger die

bereid is een aantal dagen te

besteden om het archief te

prepareren voor opname in

het Rijksarchief. U kunt

telefonisch contact opne-

men met de secretaris (020-

6201465) of een briefje stu-

ren naar het secretariaat.

Manfred Weisz

secretaris VZZ

Banenpool VZZ

werkt

In Zoogdier 1993/1 heeft het

bestuur van de VZZ een op-

roep geplaatst voor leden die

in aanmerking wensen te ko-

men om in een VZZ-banen-

pool te worden opgenomen.

Het idee daarachter is dat de

VZZ regelmatig het verzoek

krijgt of een verzoek indient

voor kleine betaalde opdrach-
ten. Het gaat daarbij om inven-

tarisaties of kort durende stu-

dies. Het bestuur vindt dat alle

leden hiervan moeten kunnen

profiteren en kwam op het idee

van een banenpool. Inmiddels

hebben zich zeven VZZ-leden

gemeld voor de banenpool.
Eén daarvan is inmiddels ge-

vraagd voor het project 'rode

lijst voor zoogdieren’. Men kan

zich nog steeds voor debanen-

pool aanmelden, door een kor-

te brief met curriculum vitae

aan de VZZ te sturen, ter

attentie van de secretaris onder

vermelding van banenpool.
Manfred Weisz

secretaris VZZ

Een milieueffectrapportage(MER) brengt de schade van ingrepen op de

natuur in kaart. Foto Pieter Elbers
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Wetenschappe-

lijke vergadering

uitgesteld
In de vorige zoogdier is aange-

kondigd dat op zaterdag 11

december 1993 een weten-

schappelijke vergadering ge-

houden wordt. Het thema van

de dag is Zoogdieren langs de

waterkant. Om de dag tot een

succes te maken hebben de

organisatoren meer tijd nodig
dan was voorzien. De weten-

schappelijke vergadering over

dit onderwerp staat nu gepland

voor februari ofmaart 1993. In

de volgende Zoogdier zult u

meer vernemen.

Manfred Weisz

secretaris VZZ


