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Internationale
samenwerking neemt toe

Werkgroep VZZ-Internationaal

Via het Nederlands Comité van de

IUCN (World Conservation Union),

waarvan de VZZ lid is, zijn contacten

met het Beninese netwerk gelegd.
Inmiddels is een subsidie van de

Stichting Ecooperation verkregen voor

het bezoek van de vier Beniners. Het

bezoek werd voorbereid door Jaap de

Visser. Het doel van het bezoek was

kennismaking en het onderzoeken of

een duurzame relatie tussen de VZZ en

het Beninese netwerk tot stand kan

komen. Het behoort tot de mogelijkhe-
den dat in 1998 een tegenbezoek van

VZZ-ers aan het Beninese netwerk

plaatsvindt. Tijdens het bezoek werden

workshops, demonstraties en gesprek-
ken gehouden, en was er een intensief

en prettig kontakt.

Europa

Ook een tweede belangrijke activiteit

betreft het aangaan van een duurzame

samenwerking; dit keer dichter bij huis.

De Deutsche Gesellschaft für

Saugetierkunde heeft afgelopen septem-

ber haar 71e Tagung gehouden.Op deze

meerdaagse conferentie kwamen onder

andere aan de orde het doenvan onder-

zoek aan zoogdieren met behulp van

telemetrieen het onderzoek aan marter-

achtigen. Teun Baarspul was namens de

De Werkgroep Internationaal van de VZZ bestaat nu

ruim anderhalf jaar en begint de kinderschoenen te ont-

groeien. Dat wil zeggen: het aantal activiteiten van de

werkgroep is de laatste tijd sterk toegenomen. Voor eind

1997 en voor 1998 staan of stonden een viertal activiteiten

op de rol die het ambitieniveau van de werkgroep aange-

ven.

Een eerste belangrijke activiteit van de

werkgroep was het bezoek van vier

zoogdierkundigen uit Benin aan Neder-

land, eind november. In dit West-

Afrikaanse land is onlangs een netwerk

opgericht van knaagdierdeskundigen. Er

stonden verschillende vraagstukken

rond knaagdieren centraal, zoals

gezondheidsaspecten voor de mens,

schade aan landbouwgewassen, con-

sumptie, biodiversiteit en ecologie. Het

probleem is dat kennis van zoogdieren

in Benin beperkt aanwezig is. Ook is er

weinig ervaring met het gebruik van

wetenschappelijke informatiebij de ont-

wikkeling van beleid. Omdat de VZZ

deze kennis en ervaring wel heeft, lag
het opbouwen van contacten tussen het

Beninese netwerk en de VZZ voor de

hand.

Ook het braakbalpluizen kregen de onderzoekers uit

Benin gedemonstreerd door de Veldwerkgroep VZZ.

Foto Manfred Weisz
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VZZ met een informatiestand aanwe-

zig. Het idee is om de banden tussen

DGS en de VZZ aan te halen. Hierbij

wordt gedacht aan het uitwisselen van

tijdschriften en het met elkaar in contact

brengen van werkgroepen van beide

organisaties. De suggestie is gedaan om

volgend jaar de Tagung van de DGS in

Nederland te organiseren.

Een derde activiteit van de werkgroep

heeft ook met relaties te maken. Op

Europees niveau bestaat sinds 1988 een

netwerk van Europese organisaties die

met zoogdierkunde en -bescherming te

maken hebben, de Societas Europaea

Mammalogica (SEM). Er zijn vooral

wetenschappelijke instituten en musea

lid van het netwerk, maar ook enkele

overheidsinstellingen en NGO’s.

Activiteiten die het netwerk onder-

neemt zijn het samenstellen van een

Europese verspreidingsatlas van zoog-

dieren, het actualiseren van een biblio-

grafie over Europese zoogdieren, het

opstellen van Europese Rode Lijst van

Zoogdieren en het in kaart brengen van

belangrijke zoogdiergebieden in

Europa. Johan Thissen werkt momen-

teel aan de afronding van de Europese

verspreidingsatlas. Om ook de andere

acties in gang te zetten is een actief

secretarisschap van groot belang.

Daaraan ontbreekt het momenteel. Aan

de VZZ-werkgroep Internationaal is de

vraag gesteld of zij hierin kan voorzien.

Op zichzelfpast een Nederlands secreta-

riaat uitstekend in de ontwikkeling van

een Nederlands knooppunt voor inter-

nationale natuurbeschermingsorganisa-

ties. Zo heeft onlangs Wetlands

International zich in Wageningengeves-

tigd en heeft de IUCN een regional offi-

ce voor Europa in Tilburg geopend.

Wageningen en Tilburg worden belang-

rijke centra voor internationale natuur-

bescherming.

Het is echter niet realistisch voor de

VZZ-werkgroep Internationaal om op

vrijwillige basis het secretariaat van de

SEM te voeren. De voorgenomen acties

vragen om continuïteit en daarmee om

een professioneel secretariaat. Er zijn

nu twee mogelijkheden. De eerste is

financiële steun zoeken om het secreta-

riaat op professionele wijze te voeren.

Een belanghebbende daarbij zou het

regional office van de IUCN in Tilburg

kunnen zijn. Zij gebruiken de informa-

tie voor diverse beschermingsdoelein-

den. Een anderemogelijkheid is samen-

werking zoeken met secretariaten van

andere Europese soortennetwerken,

zoals Planta Europaea, European

Invertebrate Survey en de Societas

Europaea Herpetologica. Momenteel

wordt de haalbaarheid van de verschil-

lende mogelijkheden onderzocht.

Verdragen

Tot slot is een belangrijke activiteit van

de werkgroep de bescherming van zoog-

dieren in internationale verdragen te

bepleiten, vooral daar waar dat nog niet

of niet voldoende het geval is. Het is

meestal niet mogelijk om rechtstreeks

de onderhandelingen over de verdragen
te beïnvloeden, maar dat is wel mogelijk
via de IUCN of via de officiële

Nederlandse regeringsdelegaties. De

Nederlandse regering heeft de conven-

tie van Bern geratificeerd (The

Convention on the Conservation of

European Wildlife and Natural

Habitats). Het ministerie van LNV

betrekt bij haar standpuntbepaling

Nederlandse NGO’s. Voor de VZZ is

het de vraag ofzij vindt dat de bescher-

ming van zoogdieren voldoende is gere-

geld in de Bern-conventie of dat zij
meer invloed wil uitoefenen via deze

instanties.

Met deze activiteiten neemt het aan-

tal leden van de werkgroep toe. Geïn-

teresseerden zijn echter nog steeds wel-

kom. Zij kunnen contact opnemen met

Manfred Weisz (020-6201465, NL) of

Marissa Visser (0572-375222, NL).

Drie onderzoekers uit Benin maakten in een typisch
Nederlands landschap kennis met de vangtechnieken

van de Veldwerkgroep van de VZZ. Foto Manfred

Weisz


