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Voorwoord

In de Rode Lijsten worden overzich-

ten gegeven van de bedreigingen van

onze inheemse zoogdieren, maar er

worden geen concrete oplossingen aan-

gedragen. Met dit themanummer willen

de NCBR en de VZZ aan overheden

(nationaal en regionaal), aan terreinbe-

heerders en aan de gewone burger
handvatten aanreiken om concrete

maatregelen voor zoogdieren te nemen.

Voor dit themanummer is gekozen

voor een indeling per landschapstype,

omdat meestal een terrein beheerd

wordt en niet een soort. Men dient ech-

ter te bedenken dat zoogdiersoorten zel-

den van één landschapstype afhankelijk
zijn en dat voor het behoud van een

soort men over de grenzen van de land-

schappen (en van debeide landen) moet

kijken. De maatregelen die genoemd
worden vormen dan ook slechts een

kleine selectie van de vele mogelijkhe-

den die er zijn. De lokale omstandighe-
den vragen soms om meer specifieke

maatregelen. De VZZ en de NCBR wil-

len daarbij graag de helpende hand bie-

den.

Uiteraard blijft het niet bij dit thema-

nummer. Voor het behoud van een

diverse zoogdierfauna is meer nodig.

De VZZ is nu druk bezig met het opzet-

ten van een Overlevingsplan voor

inheemse zoogdieren (zie het laatste

kader). Bij de uitvoering van dit plan
kunnen wij ieders hulp gebruiken, want

zoogdieren leven niet alleen in natuur-

reservaten, maar ook vlak bij u om de

hoek of misschien wel bij u in huis. U

kunt ons helpen door lid te worden van

de VZZ en de NCBR of door nieuwe

abonnees te werven voor het tijdschrift

Zoogdier. Alleen met uw hulp kunnen

we er voor zorgen dat over tien jaar

geen Rode Lijsten voor zoogdieren

nodig zijn.
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Dit themanummerwas mogelijk dankzij

een subsidie van het Ministerie van

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

In november 1994 kwam de ‘Rode Lijst

van bedreigdezoogdieren in Nederland’

uit en in december 1994 de ‘Rode Lijst

van de zoogdieren in Vlaanderen’. De

Rode Lijsten geven een overzicht van de

situatie waarin de zoogdierfauna in

beide landen verkeerd. Die is niet best.

Dertig van de achtenzestig zoogdieren

van Vlaanderen staan op de Rode Lijst

en vijfentwintig van de negenenzestig

Nederlandse zoogdieren. Meer dan een

derde van de zoogdieren in Nederland

en Vlaanderen wordt in zijn voortbe-

staan bedreigd.
Voor de Vereniging voor Zoog-

dierkunde en Zoogdierbescherming

(VZZ) en de Nationale Campagne
Bescherming Roofdieren (NCBR) is dit

reden om meer aandacht te vragen voor

onze inheemse zoogdieren. Een begin
daarvan is dit themanummer van

Zoogdier.


