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Verenigingsnieuws

Bedreigde zoogdieren

U kunt de ansichtkaarten

ook, net als alle andere artike-

len, bij het Secretariaat van de

VZZ in Utrecht ophalen.
Hieronder volgt een prijslijst.

De eerstgenoemde prijs geldt

voor toezending per post. Het

bedrag tussen haakjes is de

prijs op stands en afgehaald op

het kantoor van de VZZ.

Bestellen kan doorovermaking

van het eerste bedrag op reke-

ning 203737 van de Postbank

(Nederland) of op rekening

000-1486269-35 van de Post-

checks (België), onder vermel-

ding van de titel.

Symposium
boommarters

Op 4 oktober 1996 heeft het

symposium over de boommar-

ters in Nederland plaats gevon-

den. De opkomst was fantas-

tisch (tegen de 200 deel-

nemers), de conclusies bedroe-

vend: de aanwezigen kwamen

tot een schatting van 500 tot

1200 boommarters in heel

Nederland. Het merendeel

hiervan (ongeveer de helft)

leeft op de Veluwe. In

Limburg, Noord-Brabant en

het oostelijke deel van

Overijssel en Gelderland is hij

verdwenen, De komende jaren

zal er flink aan getrokken moe-

ten worden om de boommarter

weer terug te krijgen in de

Nederlandse bossen. Hoe dat

kan kunt u lezen in het verslag

over dit symposium.

Het verslag is als een

Wetenschappelijke Mededeling

van de KNNV uitgegeven. U

kunt het verslag bestellen bij

het secretariaat van de VZZ.

De kosten bedragen f 25,- (BF

500) voor leden en f 30,- (BF

600) voor niet-leden, inclusief

verzending.

Spitsmuizen, woelmuizen,

ware muizen, slaapmuizen,

vleermuizen. Veel mensen

weten niet hoe rijk de muizen-

fauna van België en Nederland

is. U kunt daar wat aan doen.

Bestel de serie ansichtkaarten

met bedreigde zoogdieren in

Nederland en België en ver-

spreid ze onder uw kennissen,
familie en collega’s. Het gaat

om veertien soorten, voor elke

soort een kaart (zie illustratie).

Op de achterkant van elke kaart

staat een korte beschrijving van

de soort en een kaartje van de

verspreiding in België en

Nederland. De hele set van 14

kaarten is bij deVZZ te bestel-

len door f 15,- (BF 300), inclu-

sief verzendkosten, over te

maken naar rekeningnummer
000-1486269-35 van de Post-

checks (België) of naar reke-

ningnummer 203737 van de

Postbank (Nederland), onder

vermelding van ansichtkaarten.

Eikelmuis. Foto Dick Klees
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PublikatiesZoals ook uit dit nummer van

Zoogdier blijkt wordt er in

Nederland en België veel

onderzoek gedaan aan zoogdie-

ren. De resultaten van dit

onderzoek worden meestal

gepubliceerd in rapporten die

ergens in kasten komen te

staan en veelal onbereikbaar

zijn voor belangstellenden.

Onder deze belangstellenden

bevinden zich de secretariaat-

smedewerkers van de VZZ en

de mensen die aan het project

Zoogdiermonitoring werken.

Om op de hoogte te blijven van

de publicaties, onderzoeksver-

slagen etc. die verschijnen ver-

zoeken we u een exemplaar

naar het Secretariaat van de

VZZ te zenden. De publicaties
worden dan besproken in de

rubriek ‘Boekbesprekingen’

van Zoogdier of Lutra en/of

opgenomen in de bibliotheek

van de VZZ. Ook boeken over

zoogdieren, hun verspreiding,

ecologie of beheer zijn van

harte welkom. Het mogen ook

oude exemplaren zijn.
Daarnaast kunt u natuurlijk

altijd zelf een artikel, waarne-

ming of boekbespreking instu-

ren.

Zoogdier groeit!

Het afgelopen jaar was het

zevende jaar dat het populair-

wetenschappelijke tijdschrift
waar U nu in zit te lezen, ver-

schenen is. Het wordt geheel

gemaakt door vrijwilligers. Ook

voor de artikelen is Zoogdier

afhankelijk van het eigen initia-

tief van amateurs en enkele

zoogdier-professionals.

Daardoor is er wel eens een

tekort aan ‘vulling’ voor het

blad, en verschijnen we te laat,

zoals nu. Hoewel we veel posi-

tieve reakties krijgen over de

kwaliteit van Zoogdier (altijd

leuk!) horen we ook wel eens:

‘kan Zoogdier niet in kleur?’.

Bijgaand grafiekje geeft daar-

over duidelijkheid.

Zoogdier kent verschillende

soorten lezers. Leden van de

VZZ (zwarte deel van de

kolommen) ontvangen Zoog-

dier naast het meer weten-

schappelijke tijdschrift Lutra.

Verder wordt Zoogdier gelezen

door de leden van de NCBR en

door de rechtstreekse abon-

nees; samen vormen deze het

grijze deel van de kolommen.

We zien dat het aantal lezers

gestaag groeit en de 1500

nadert. Een berekening van de

onvermijdbare kosten van

Zoogdier (drukker, porto) heeft

geleerd, dat de inkomsten uit

abonnementsgelden en een

enkele advertentie nu nog niet
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voldoende zijn om die kosten

geheel te dragen. Pas bij onge-

veer 1600 lezers (zie dunne lijn

in de grafiek) wordt dit ‘break-

even-point’ bereikt. De VZZ

houdt ons nu dus nog finan-

cieel overeind.

De eerste stap naar kleur is

een zwart-witte inhoud met

een kleurkaft eromheen, zoals

het speciale Rode lijst-nummer

uitgevoerd was. Zoiets is finan-

cieel pas mogelijk bij een

lezersaantal van ongeveer 1950

lezers (dikke lijn in de grafiek).
Of we moeten een goede spon-

sor vinden! We hebben nog

maar niet uitgerekend wat het

kost om geheel in kleur te ver-

schijnen...

Jaap Mulder

Giften, erfstellingen en legaten

De afgelopen maanden is de

VZZ verblijd met een legaat

van de Vereniging Aerofit uit

Slochteren. De Vereniging

Aerofit heeft f 2.800,- aan de

Werkgroep BoommarterNeder-

land (WBN-VZZ) gedoneerd

om het onderzoek van deze

werkgroep aan de boommarter-

populatie in het noorden van

Nederland te ondersteunen.

Het bestuur van de werkgroep

en het bestuur van de VZZ wil

de Vereniging Aerofit hartelijk

danken voor deze gulle gift.
Daarnaast wil het bestuur de

volgende mensen danken voor

hun gift.

- S. Jansen, Posterholt

f 100,-;

-
L. de Haan, ‘s-Gravenzande

f 70,-;
- D. Doekemeijer, Zwijndrecht
f 100,-;

- W.A. Hermans, Langbroek

f 95,-.
Wilt u het werk van de VZZ

ook steunen, dan kan dat door

een gift over te maken naar

rekeningnummer 203737 van

de Postbank (Nederland) of

naar rekeningnummer 000-

1486269-35 van de Postchecks

(België).

E-mail-adres!

Sinds kort is de Vereniging

voor Zoogdierkunde en

Zoogdierbescherming, en daar-

mee ook het tijdschrift Zoog-

dier, elektronisch bereikbaar.

Het adres is:

zoogdier@worldacces.nl. Dus

al uw opmerkingen, reakties,

brieven, maar vooral natuurlijk

uw bijdragen in de vorm van

korte mededelingen, waarne-

mingen en artikelen, kunt U nu

via uw computer en modem bij

ons kwijt. Zet er even bij dat

het voor ‘Zoogdier’ is. De bij

uw schrijfsels zo welkome

dia’s, foto’s en andere afbeel-

dingen moeten voorlopig nog

even via ‘Tante Pos’ naar het

redaktieadres.

Enkele prijzen
Vleermuisatlas, H. Limpens et

al. (red.), 1997. 260 pp. Prijs f

49,50 (f 44,50) of BF 990 (BF

890) voor leden; f 54,50 (f

49,50) of BF 1090 (BF 990)

voor niet-leden.Nieuw

Bibliografie over de das t/m

1996, J. Vink, 1997. 92 pp. Prijs
f 15,- (f 10,-) of BF 300 (BF

200). Nieuw

Marterpassen V, Nieuwsbrief

1996, WBN-VZZ, 1997. 58 pp.

Prijs f 15,- (f 10,-) ofBF 300 (BF

200). Nieuw

Ook de oudere nummers van

Marterpassen (nummers I t/m

IV) zijn nog beschikbaar.



ZOOGDIER 1997 8 (1) VERENIGINGSIVIEUWS 42

Bevers in de Biesbosch: aan-

talsontwikkeling en cadmium-

en loodbelasting, V. Dijkstra &

S. Broekhuizen, 1997. 64 pp.

Prijs f. 15,- (f 10,-) of BF 300

(BF 200). Nieuw

Roofdieren in België en

Nederland, R. Akkermans & D.

Criel, 1986, 64 pp. Prijs f 15,- (f

10,-) ofBF 300 (BF 200).

Atlas van de Nederlandse zoog-

dieren, S. Broekhuizen et al.

(red.), 1992, 336 pp. Prijs f 45,-

(f37,50) ofBF 900 (BF 750).

Egels en auto’s; een literatuur-

studie, J. Mulder, 1996, 80 pp.

Prijs f 25,- (f 20,-) of BF 500

(BF 400).

Zoogdieren van West-Europa,
R. Lange et al. (red.), 1994, 400

pp. Prijs f 52,50 (f 44,95) ofBF

1050 (BF 899) voor leden, f

57,50 (f 49,95) of BF 1150 (BF

999) voor niet-leden.

Basisrapport Rode Lijst van de

Nederlandse zoogdieren, H.

Hollander& P. v.d. Reest, 1994,

96 pp. Prijs f 10,- (f 5,-) of BF

200 (BF 100).

Oproep!
Lutra’s gevraagd

Het Centrum voor Natuur- en

Milieu-educatie ‘Landgoed

Schothorst’, Amersfoort, vraagt

of er lezers van Zoogdier zijn
die beschikken over bepaalde

nummers van Lutra die in de

bibliotheek van het Centrum

blijken te ontbreken, en of ze

die dan willen afstaan om de

serie te completeren. Het gaat

om de volgende afleveringen:

Vol. 1; 2; 3 afl. 3; 4; 5; 11; 13;

14; 16 afl. 1; 20; 22.

Hartelijk dank voor uw mede-

werking! Vincent van Laar,
Schothorsterlaan 21, 3822 NA

Amersfoort, 033-4803797 (NL)

Life traps
Via de Veldwerkgroep van de

VZZ zijn muizenvallen van het

type Longworth te huur. De

verhuurprijs bedraagt 10 cent

per val per nacht. Voor VZZ-

leden zijn de vallen gratis te

leen. Voor meer informatie

kunt u terecht bij Floor van der

Vliet, Spaarndammerstraat660,

1013 TJ Amsterdam, telefoon

020-6828216 (NL).


