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Kortaf
Ottersaver

Om de campagne te onder-

steunen kunt u een schermbe-

veiliger voor uw computer

kopen: de ‘Ottersaver’. De

Ottersaver werkt onder Win-

dows 3.11 en 95 en toont een

voorbij huppelende en zwem-

mende otter, zodra u de com-

puter een tijdje aan heeft staan

zonder handelingen te verrich-

ten. U kunt de Ottersaver

bestellen door f 5,- (BE 100)

over te maken op giro 3031152

ten name van Otterfonds Over-

ijssel te Zwolle, onder vermel-

ding van ‘Ottersaver’. U kunt

de campagne ook steunen door

donateur te worden. Ook daar-

voor kunt u van bovenge-

noemd gironummer gebruik

maken. Elk bedrag is welkom.

Donateurs ontvangen een

nieuwsbrief. Voor meer infor-

matie bel 038-4217166 (NL).

Holarctische

zoogdieren
De ware zoogdierfreaks onder-

nemen in de zomer van 1998

een bedevaarttocht naar

Santiago de Compostela in

Spanje. Van 20 tot 24 juli 1998

vindt daar het Euro-

Amerikaans Zoogdiercongres

plaats. Behalve luisteren naar

en praten over onderwerpen als

gedragsbiologie, biogeografie,

morfologie, populatie-dynami-

ca, evolutie, beheer en bescher-

ming kunnen geïnteresseerden
ook zelf een deel van het con-

gres organiseren. Voor meer

informatie en opgave moet

contact worden opgenomen

met Euro-American Mammal

Congress, Laboratório de

Parasitologia, Facultad de

Farmacia, Universidad de

Santiago de Compostela, 15706

Santiago de Compostela,

Spanje, fax 00-34 81 593316 (E),

e-mail galemys@pinarl.csic.es.

De toekomst van

het Europese

landschap
Het landschap, zeker het

Nederlandse landschap, veran-

dert continu. Zoogdieren pro-

fiteren daarvan of leiden daar

onder. De Werkgemeenschap

Landschapsecologisch
Onderzoek (WLO) heeft over

deze problematiek regelmatig

gepubliceerd in haar tijdschrift

‘Landschap’. Dit jaar bestaat de

In Nederland is de otter ver-

dwenen, een teken dat het met

de natuur en het milieu niet

best gesteld is. Op dit moment

wordt er op vele fronten

gewerkt om de natuur- en

milieukwaliteiten te verbete-

ren, zodat de otter uiteindelijk

terug kan keren. Verschillende

organisaties zijn op diverse

lokaties bezig om de waterkwa-

liteit te verbeteren en de ecolo-

gische verbindingszoneste her-

stellen. Natuur en Milieu

Overijssel verzorgt in het pro-

ject ‘De otter terug in

Overijssel’ de voorlichting en

educatie. De campagne richt

zich op een brede doelgroep,

van (school)kinderen tot recre-

atiebedrijven.
De aandacht en maatregelen

blijken effect te hebben! De

waterkwaliteit in een aantal

natuurgebieden, waaronder de

Weerribben en de Wieden, is

dusdanigverbeterd dat de otter

hier terug zou kunnen keren.

Maar voor het zover is, moet

nog een aantal knelpunten

opgelost worden. Zo is een

aantal faunavoorzieningen no-

dig, zoals tunnels onder wegen

en looprichels onder bruggen

(zie voor een goede beschrij-

ving van het gebruik van deze

voorzieningen door otters het

artikel van Aksel Bo Madsen in

Lutra 39(2): 76-90). Ook moe-

ten beschermende voorzienin-

gen in palingfuiken worden

aangebracht, zodat otters hierin

niet kunnen verdrinken.
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WLO 25 jaar en dat viert ze

met een symposium over de

toekomst van het Europese

landschap. Het symposium
bestaat uit vier workshops en

vindt plaats van 6 tot 10 okto-

ber 1997 in Amsterdam. De

workshops gaan over de

natuurwaarde van de Maas,

over recreatie en ecologische

diversiteit, over duurzaam

beheer van agrarische land-

schappen en over verstedelij-
king.

Voor meer informatie kan men

zich wenden tot het secretariaat

van de WLO, Postbus 23, 6700

AA Wageningen, Nederland,
telefoon 0317-477986, fax 0317-

424988 (NL),

e-mail wlo@ibn.dlo.nl.,

home page

http:\\www.ecnc.nl\wlo-25 html.

De vereniging Natuurmonu-

menten organiseert dit voorjaar

een flink aantal vleermuis-

excursies, onder leiding van

plaatselijke vleermuiskenners,

meestal gerecruteerd uit de

leden van de VZZ. Deelname

kost f 3,- voor leden van

Natuurmonumenten en f 5,-

voor de overigen. Hieronder

een lijstje met plaatsen (van

noord naar zuid), data, aan-

vangstijden en telefoonnum-

mers. Als je een vleermuisvin-

der, ultrafoon ofwel batde-

tector hebt, meenemen dan!

Vleermuis-excursies -

plaats datum tijd inlichtingen

Dwingelderveld 17 en 31 mei 7 0522-472951

Heino-Laag Zuthem 23 mei 20:30 035-6559955

Haarle, Sprengenberg 30 mei 20:30 035-6559955

’s Graveland 30 mei en 6 juni 22:00 035-6563080

Oisterwijk 22 en 27 mei,

3 en 5 juni 20:00 013-5219209

Brunssum 25 mei 21:00 045-5223131


