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VZZ-nieuws

Digitale braakbal

Meervleermuiskolonie veiliggesteld

In Waddinxveen bevindt zich een pand dat de

hoofdkolonie van de meervleermuisvrouwtjes van

het Groene Hart herbergt. Het is een van de

grootste zomerkolonies van Europa. Jaarlijks ver-

blijven hier 300 tot 500 dieren. Behoudt van het

pand is voor de meervleermuizen in het Groene

Hart van levensbelang. Vleermuizen planten zich

erg langzaam voort (gemiddeld minder dan I jong

per vrouwtje per jaar) zodat de populatie zich

na zo’n aanslag zeer langzaam herstelt. Het pand

dreigt echter verbouwd te worden. Reden voor

Natuurmonumentenom een de reddende hand toe

te steken. Eerder dit jaar kocht zij het naastgelegen

pand. Met hulp van de Zoogdiervereniging wordt

nu geprobeerd de meervleermuizen naar dit pand

te lokken, zodat ze geen last hebben van de ver-

bouwing. In de volgende jaren zal de ontwikkeling

van de kolonie gevolgd worden,om te zien of deze

reddingsactie succes heeft.

Nieuwe inventarisatieatlas

Als je waarnemingen van zoogdieren doet, dan

wil je ook precies aan kunnen geven waar je de

soorten gezien hebt. Hiervoor hebben onlangs alle

waarnemers en leden de nieuwe inventarisatieat-

las gekregen. Deze uitgave van alle topografische

kaarten van Nederland is een initiatief van de

Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF)

en Vogelbescherming Nederland. Het is één van de

In de eerste week van november vond voor de

zesde keer de Nationale Braakbalpluisweek plaats.

Tijdens een openingsceremonie in Naturalis werd

ook het internetspel Uilen en muizen gepresenteerd.

Dit spel is op initiatief van de Zoogdiervereniging

voor de jeugdnatuurclub WILDzoekers gemaakt.

Kinderen die de Pluisweek gemist hebben kunnen

zich hiermee thuis spelenderwijs bekwamen in het

pluizen van braakballen en het determineren van

muizenschedels. Via de website www.wildzoekers.nl

krijg je toegang tot het spel.
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acties om mensen te stimuleren waarnemingen van

flora en fauna te verzamelen en door te geven aan

de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).

Het doorgeven van waarnemingen is sinds

november een stuk eenvoudiger geworden. Via

de website www.telmee.nl heeft iedereen nu toe-

gang tot een invoerportal, waarmee waarnemin-

gen direct aan deze databank doorgegeven kun-

nen worden. De databank wordt beheerd door

de Particulieren Gegevensbeherende Organisaties,

waar de Zoogdiervereniging VZZ er één van is.

De gegevens worden gebruikt voor onderzoek en

bescherming van flora en fauna in Nederland.

Inhaalslag 2007

In opdracht van het ministerie van LNV heeft

de vereniging dit jaar waterspitsmuizen, noordse

woelmuizen, boommarters, eikel- en hazelmuizen

en ingekorven vleermuizen geïnventariseerd. De

inventarisaties maakten deel uit van de zogenaamde

Inhaalslag, een actie om beter inzicht te krijgen in

het voorkomen van enkele zeldzame zoogdiersoor-

ten in Nederland. De resultaten van het veldwerk

zijn te vinden op onze website www.vzz.nl.

Ook in 2008 wordt er aan deze Inhaalslag

gewerkt. Wil je meedoen, geef je dan via onze

website op

Lutra vijftig jaar

Het jaar 2007 was vol met feestelijkheden. Niet

alleen bestond de vereniging 55 jaar,ook ons weten-

schappelijke tijdschrift Lutra had wat te vieren. Dit

jaar zag de vijftigste jaargang het levenslicht.

In 1952, het oprichtingsjaar van de vereniging,

werd ook de eerste nieuwsbrief van de vereniging

uitgegeven, maar pas na enkele jaren kreeg het de

huidige naam ‘Lutra’. De voorgaande nieuwsbrieven

werden toen gebundeldtot één jaargang: volume I.

Lutra vormde lange tijd zowel het contactblad van

de Zoogdiervereniging als een platform voor (begin-

nende) wetenschappers om over hun onderzoek te

publiceren. In 1990 nam het tijdschrift Zoogdier de

functie van ledenblad over en beperkte Lutra zich

tot wetenschappelijke artikelen. Inmiddels heeft

Lutra zich tot een volwaardig wetenschappelijk tijd-

schrift ontwikkeld, met een deskundige en vooral

ook hulpzame redactie en met referenten die

de artikelen op hun wetenschappelijke waarde

beoordelen. Artikelen worden in het Nederlands

of Engels gepubliceerd, met altijd een tweetalige

samenvatting. De meeste artikelen worden als PDF

ook op de website www.vzz.nl aangeboden

Zoogdier in een nieuw jasje

In 2007 is veel tijd gestoken in het profesionaliseren

van het bureau van de vereniging. Het jaar 2008 zal

in het teken staan van ledenwerving en -binding.

Het tijdschrift Zoogdier speelt daarbij een belang-

rijke rol. Het is ons ledenbindende medium en

tegelijkertijd ook het gezicht naar buiten. Om deze

functies nogbeter te kunnen vervullen zal Zoogdier

een grote gedaanteverandering ondergaan. Schrik

niet als in maart 2008 een, op het eerste gezicht,

onbekend tijdschrift bij u op de deurmat valt; het is

Zoogdier in een nieuw jasje.

Waarnemingen voor Zoogdieratlas

Limburg

Na drie jaar gegevens verzamelen is het bestand

met waarnemingen voor de Limburgse zoogdie-

ratlas flink gegroeid. Inmiddels bevat het bestand

140.000 waarnemingen. Een dertigtal auteurs zijn

nu begonnen met het schrijven van de teksten.

De atlas behandelt de verspreiding tot en met

2007. Maar het aantal waarnemingen van 2007

blijft nog ver achter bij die van voorgaande jaren.

Vandaar de oproep aan iedereen die nog zoogdier-

waarnemingen in boekjes heeft staan, deze zo snel
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mogelijk (voor I februari 2008) door te geven. Dit

kan via het nieuwe invoerportal op www.telmee.nl.

Wie liever op papier werkt kan een formulier van

de website www.nhgl.nl downloaden.

Brochure hazelmuizen en terreinbeheer

De hazelmuis is een van onze meest zeldzame zoog-

diersoorten. Hij komt alleen nog in enkele bossen

in het zuidoosten van Nederland voor. Ook bij de

buren, in Duitsland en België, is hij zeldzaam. Op

de nieuwe Rode Lijst van de Nederlandse zoog-

dieren is hij in de categorie ‘Bedreigd’ geplaatst.

Bij het beheer van de Limburgse bossen moet dus

goed rekening gehoudenworden met de mogelijke

aanwezigheid van deze slaapmuis. In oktober en

november heeft de Zoogdiervereniging twee infor-

matiedagen voor terreineigenaren en -beheerders

georganiseerd die hierop ingingen. De dagen wer-

den goed bezocht en leverden veel stof
op voor

vervolgacties. Eén daarvan is de uitgave van een

brochure over hazelmuizen en terreinbeheer. De

brochure is in overleg met de terreinbeheerders en

-eigenaren gemaakt. Ook de Zoogdierenwerkgroep

van Natuurpunt was bij de samenstelling betrokken,

zodat de brochure ook in Vlaanderen gebruikt kan

worden.

De brochure is tegen verzendkosten te bestel-

len bij de ZoogdierverenigingVZZ winkel@vzz.nl

of als PDF van onze website te downloaden.

Dennis Wansink


