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Oproepen

Braakbalpluisweek 2007

Om ook dit jaar alle deelnemers de gelegenheid

te geven hun ‘eigen’ braakbal uit te pluizen zijn er

veel braakballen nodig. Zonder deze braakballen

geen pluisweek, daarom de oproep om zoveel

mogelijk braakballen (geen gruis) te verzamelen en

aan de ZoogdierverenigingVZZop te sturen!

Daarnaast zoeken we vrijwilligers die het leuk

vinden tijdens deze week mee te helpen met het

pluizen bij één van de zes bezoekerscentra van

Natuurmonumenten. Heb je interesse op één van

deze zes locaties: Dwingelderveld, De Wieden,

‘s-Graveland, Oisterwijk, Brunssummerheide en

Veluwezoom kinderen te helpen met het plui-

zen van braakballen, geef dit dan door aan

neeltje.huizenga@vzz.nl.

Braakballen kunnen gratis worden opgestuurd aan:

ZoogdierverenigingVZZPluisweek 2007

Antwoordnummer 1380

6800 VC Arnhem

Neeltje Huizenga

Werf een lid

Kent u iemand die veel over zoogdieren praat,

regelmatig naar buiten gaat op zoek naar vleermui-

zen of muizenbotjes uit braakballen peutert, maar

die nog geen lid van De Zoogdiervereniging van

Nederland is. Wijs hem of haar dan op ons bestaan,

geef een Zoogdier cadeau of surf samen naar

http://www.vzz.nl en maak hem of haar lid. Het

lidmaatschap kost maar €18,- per jaar.

Dennis Wansink

De Beverwerkgroep Nederland

(BWN-VZZ) zoekt ondersteuning!

De beverwerkgroep van de VZZ volgt de versprei-

ding van de bever in Nederland. Met een netwerk

van waarnemers worden de nieuwe vestigingen

binnen en buiten de grote herintroductie-gebieden

in de gaten gehouden.De beverwerkgroep organi-

seert jaarlijks een aantal activiteiten,met medewer-

king van vele betrokkenen.

Annemarieke en Albin hebben na vele jaren

inzet aangegeven te willen stoppen. Hiermee komen

de activiteiten van de beverwerkgroep onder

druk te staan: zonder directe versterking met 2-3

bestuursleden, zullen mogelijk meerdere activitei-

ten in 2008 gaan vervallen.

Graag horen wij wie wil bijdragen aan het actief

houden van het inventariserend beveronderzoek

in Nederland! Wij zoeken mensen die willen helpen

de activiteiten van de beverwerkgroep te orga-

niseren en die contacten met provinciale coördi-

natoren, werkgroepleden en andere waarnemers

willen onderhouden. Daarnaast zoeken wij men-

sen die als provinciaal coördinator willen optre-

den in de Nederlandse bever-provincies. Meer

informatie over de werkgroep is te vinden op

Van 3-11 novemberwordt er dit jaar voor de zesde

keer een Braakbal Pluisweek georganiseerd door de

WILDzoekers.

Vorig jaar is tijdens de pluisweek door ruim 4000

kinderen geplozen in verschillende natuurmusea en

bezoekerscentra.
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de VZZ-site. Vanzelfsprekend zijn wij bereid om

verdere vragen te beantwoorden en mogelijkhe-

den te bespreken! Stuur hiervoor een e-mail naar

beverwerkgroep@gmail.com

Albin Hunia, Annemarieke Spitzen

Stefan Vreugdenhil, Vilmar Dijkstra

Werkatlas Zoogdieren in Fryslân

In juni is de werkatlas ‘Zoogdieren in Fryslan’ uit-

gebracht. Vanaf januari 2007 is onder de bezielende

coördinatie van SimoneVos (Provincie Fryslan) hard

gewerkt aan de totstandkoming van deze altlas,

welke de verspreidingskaarten toont van alle in

Fryslan voorkomende zoogdieren voor de periode

1990 - 2006. De atlas laat de huidige kennis omtrent

het voorkomen van deze diergroep zien en daar-

mee ook de leemten in onze kennis. Het doel van

deze ‘voorlopige’ atlas is om mensen te stimuleren

meer waarnemingen te verzamelen voor de defini-

tieve atlas, die over enkele jaren zal uitkomen.

De werkatlas is uitgegeven door een breed

samenwerkingsverband van organisaties die zich

bezig houden met onderzoek en bescherming van

zoogdieren in Fryslan: Zoogdiervereniging VZZ,

Altenburg & W/menga ecologisch onderzoeks-

bureau, Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF)

- Suchbistenwurkgroep, It Fryske Gea, Werkgroep

Kerkuilen Friesland, Koninklijke Nederlandse

Jagersvereniging (KNJV), Provinsje Fryslan en

Staatsbosbeheer regio Noord. Naast de deelne-

mers aan het samenwerkingsverband hebben ook

andere organisaties en particulieren hun gegevens

beschikbaar gesteld. In totaal bevat het zoogdieren-

bestand nu zo’n 43.000 waarnemingen.

Het tot stand komen van zo’n atlas bleek nog

niet zo eenvoudig omdat de beschikbare informatie

zich veelal bevond op losse kladjes, in agenda’s en

in diverse databestanden. Voor de meeste soorten

zoogdieren is het verspreidingsbeeld niet compleet

en zijn er (nog) de nodige ‘witte gebieden’. Het kan

daarbij zijn dat een gebied niet is onderzocht of dat

waarnemingen nooit zijn doorgegeven aan één van

de gegevensbeherende organisaties. Daarom zal de

komende jaren vooral aandacht besteed worden

aan veldwerk in deze zogenaamde‘witte gebieden’.

Simone Vos

Ook uw waarnemingen in de Friese zoogdieratlas?

Alle zoogdierwaarnemingen uit Friesland (maar ook uit de rest van Nederland) zijn van harte

welkom. Dit geldt ook (of vooral) voor algemene soorten als mol, haas en konijn! Ook zijn we

geïnteresseerd in (vraat)sporen, verkeersslachtoffers en muizenresten uit braakballen. Om uw

waarneming op te kunnen nemen zijn tenminste de volgende gegevens nodig:

• naam van de soort

• locatie: zo precies mogelijk. Tenminste de X- en Y-coördinaten van het kilometerhok is

het meest wenselijk (nauwkeuriger mag). Een locatie aanduiding als 'Alde Feanen' is te grof.
• datum van waarneming (eventueel alleen maand of jaar)
• aantal (indien bekend, anders een schatting)
• naam van de waarnemer

• type waarneming (gezien, doodvondst, vangst, etc.)

U kunt uw waarnemingen doorgeven aan de Zoogdiervereniging VZZ via waarneming@vzz.nl of

aan de Provincie Fryslan via natuurmonitoring@fryslan.nl of 058-2925990. Ook kunt u waarnemin-

gen doorgeven via de invoermodule op de website van de VZZ (www.vzz.nl).

De werkatlas is te downloaden via:

http://www.fryslan.nl/sjablonen/1/infotype/loket/product/view.asp?objectlD=21505

Voor vragen en verdere informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon:

Provinsje Fryslan - Natuurmonitoring

Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

natuurmonitoring@fryslan.nl
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Veldagenda 2008

Ook voor 2008 brengen de KNNV Uitgeverij en de

VOFF weer deVeldagendavoor actieve waarnemers

uit. Naast fraaie foto’s van natuurfotograaf Ruben

Smits, die ook de bijbehorende teksten schreef,

bevat de agenda alle data van de belangrijke bij de

VOFF aangesloten organisaties.

De agenda verschijnt op
I oktober, kost € 12,95 en

zal onder andere verkrijgbaar zijn in de boekhandel

en bij De Vlinderstichting.


