
Uit het nieuws

Ledenvergadering Zoogdier-

vereniging VZZ

Help mee de Nederlandse

soorten m kaart te brengen
Ziet u wet eens een konijn, een mols-

hoop of prenten van een ree? Geef het

dan door via www.telmee.nl. Uw waar-

nemingen zijn van groot belang voor het

beheer en de bescherming van zoogdie-

ren.

Er verandertveel in het Nederlandse en

Vlaamse landschap. Dat gaat zo snel dat

wel eens vergeten wordt dat hierook al-

lerlei dieren en planten leven. Daar

wordt niet altijd rekening mee gehou-

den, maar vaak is ook niet bekend welke

soorten in een gebied voorkomen.Via de

website www.telmee.nlkan nu iedereen

gemakkelijk zijn waarnemingen van

planten en dieren doorgeven. Zo krijgen

we een beter beeld welke soorten waar

voorkomen en kan daar, voordat met de

bouw van een weg of nieuwbouwwijk be-

gonnen wordt, rekening mee gehouden

worden.

De waarnemingen van zoogdieren wor-

den door de Zoogdiervereniging VZZ ge-

bruikt voor onderzoek, beheersadviezen

en beleidsbeïnvloeding. De gegevens

zijn ook voor derden beschikbaar. Via het

Natuurloket (www.natuurloket.nl) kun-

nen projectontwikkelaars, groene ad-

viesbureaus, maar ook natuurbescher-

mingsorganisaties gegevens opvragen.

Dus, als voor u de natuur telt, geef dan

uw waarnemingen door via www.tel-

mee.nl.

Werf een lid

Kent u iemand die veel over zoogdieren

praat, regelmatig naar buiten gaat op

zoek naarvleermuizen,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 www.vzz.nl en maak

hem of haar lid. Het lidmaatschap kost

maar €18,- per jaar.

WILDzoekers

Dé jeugdnatuurclub voor jongeren van 8

tot 16 jaar

Sinds februari 2005 bestaat er een

nieuwe jeugdnatuurclub: WILDzoekers.

WILDzoekers is er voor jongeren van 8

t/m 16 jaar. WILDzoekers heeft een web-

site lwww.wildzoekers.nl) waar je je

eigen pagina's kan maken en beheren.

Hier vind je aankondigingen van buiten-

activiteiten en ideeën voor onderzoek in

de natuur dichtbij huis en je kan er je er-

varingen met andere WILDzoekers

delen. Als lid ontvang je het blad WILD-

expres en kan je mee met excursies en

kampen.

Het lidmaatschap kost €20,- perjaan Bij

meerdere leden per gezin geldt er een

korting. Aanmelden doe je via de web-

site www.wildzoekers.nl, dus surf daar

snel naartoe!

Eén op de zes Europese zoog-
dieren met uitsterven be-

dreigd!

In opdracht van de Europese Commis-

sie heeft de World Conservation Union

(IUCN) uitgezocht hoe het de zoogdieren

in Europa vergaat. Het IUCN heeft hier-

voor dezelfde criteria gebruikt die ze ook

gebruikt om op wereldschaal Rode Lijs-

ten op te stellen. De conclusie is alar-

merend. Iets meer dan een kwart |27%1

gaat in aantal achteruit en van een

derde (33%) is de populatietrend onbe-

kend. Van slechts 8% van de Europese

soorten is het zeker dat de populaties

toenemen.

Het meest bedreigd zijn de Spaanse lynx

en de monninksrob. De populatie

Spaanse lynxen telt nog maar ongeveer

150 dieren. Daarmee is dit de meest

zeldzame katachtige in de wereld. Van

de monninksrob zwemmen waarschijn-

lijk nog maar 350 tot 450 dieren in de

Middellandse zee rond. Andere soorten

die op de rand van uitsterven staan zijn

de poolvos en de Europese nerts. In to-

taal is 15% |1 op de 6) van de Europese

zoogdiersoorten met uitsterven be-

dreigd. De zeezoogdieren staan er het

slechts voor; hiervan is 22% met uit-

sterven bedreigd.

De belangrijkste oorzaken van de ach-

teruitgang zijn habitatvernietiging door

Op zaterdag 12 april is het weer zo ver,

dan wordt de voorjaarsbijeenkomst van

de Zoogdiervereniging VZZ gehouden.

Dit jaar staat die bijeenkomst in het

teken van de Soort van het Jaar, de bun-

zing. De bijeenkomst vindt plaats in Na-

turalis te Leiden en begint om 10.00 uur.

's Morgens worden lezingen gegeven en

's middags kan het museum en de mar-

tercollectie bezocht worden. Aanmelden

is verplicht in verband met de maximale

capaciteit van de zaal en de bezichtiging

van de collectie. Leden van de vereni-

ging krijgen nog een persoonlijke uitno-

diging.

Noteerook alvast de datum voor de na-

jaarsvergadering. Deze wordt op zater -

dag 15 november 2008 gehouden.

Europese nerts. Foto Studio Wolverine/Dick Klees
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ontbossing en het droogleggen van wet-

lands. Milieuvervuiling en te sterke be-

jaging komen op de tweede en derde

plaats. Bij de zeezoogdieren zijn water-

vervuiling en bijvangsten (dieren die in

netten van vissers verstrikt raken] de

hoofdoorzaken. Ook botsingen met

scheepvaartverkeer worden als een be-

langrijke reden voor de achteruitgang

van zeezoogdieren genoemd.

De Europese regeringen hebben enkele

jaren geleden afgesproken dat de ach-

teruitgang in biodiversiteit in Europa in

2010 tot stilstand gebracht moet zijn. De

Habitatrichtlijn en het netwerk van Na-

tura 2000-gebieden zijn instrumenten

die daar bij moeten helpen. Het is dui-

delijk dat met het toepassen van die

richtlijn en het veiligstellen van Natura

2000 gebieden vaart gemaakt moet

worden, anders is ervan de zoogdierdi-

versiteit niet veel meer over.

Vleermuizen in de winter

De winter lijkt wel exclusief voorbehou-

den aan het vleermuizenonderzoek.Het

is te koud om kleine zoogdieren te van-

gen, rond vossen-, dassen- en andere

burchten is de activiteit beperkt, egels,

hamsters en slaapmuizen houden een

winterslaap, andere dieren beperken

hun activiteiten tot het hoogstnoodza-

kelijke. Sporen zoeken in de sneeuw is

er de laatste jaren ook niet vaak meer

bij. De Vleermuizenwerkgroep draait op

volle toeren, maar ook de Zoogdieren-

werkgroep zit niet stil.

We bereiden alweer een reeks nieuwe

projecten voor. Een ervan, rond ver-

keersslachtoffers, schiet binnenkortuit

de startblokken, je hoorter nog van. Het

braakbalproject zit eindelijk op de rails

en een project rond de waterspitsmuis

krijgt stilaan vorm. Het idee leeft ook

om alvast nu te beginnen met nadenken

over hoe een nieuwe atlas - als die er

ooit komt - er zou moeten uitzien. Een

boeiende denkoefening, al was het

maar omdat dé tijden veranderen, en er

in de toekomst misschien minder be-

hoefte zal zijn aan gedrukte boeken,

maar meer aan de meest up to date in-

formatie die meteen via Internet be-

schikbaar is. Ongetwijfeld zal de nieuwe

site www.waarneming.be daar in de

toekomst een belangrijke rol in spelen.

Voor wie nu al even wil gaan piepen: de

site wordt pas na de zomer geactiveerd,

maar je hoort er nog van.

Om al die projecten uit te werken, zijn

we overigens nog op zoek naar enthou-

siaste bestuursleden die een en ander

mee vorm willen geven. Ben je dus kan-

didaat om het bestuur van de Zoogdie-

renwerkgroep te versterken, regionaal

of landelijk, geef dan een seintje.

Rest mij nog wat reclame te maken voor

de vleermuizenstudiedag in Brussel op

zaterdag 19 april. Het thema 'monito-

ring' belooft aardig wat discussie op te

leveren, dus zorg dat je erbij bent. Tot

dan!
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