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Oproepen

Waarnemingen van Vossen in

Noord-Holland gevraagd

J.L. Mulder, Provinciaal Waterleidingbedrijf,
Van Oldenbarneveldweg 40, 1901 KC Castricum,

02518-52 243 óf 02510-43 662.

Zoogdierenwerkgroep van het

Natuurhistorisch Genootschap

in Limburg

De werkgroep is een vijftal jaren geleden op-

gericht met als eerste doelstelling; het gecoör-

dineerd verzamelen van alle zoogdierenwaar-

nemingen in Limburg teneinde een betrouw-

baar verspreidingsbeeld te krijgen van de be-

treffende soorten. Alleen op deze manier is

het tenslotte mogelijk om actief in te spelen

op allerleihedendaagsebedreigingen.

Ondertussen zijn al duizenden waarnemings-

kaarten onder de medewerkers verspreid,
waardoor ons centraal archief nu over meer

dan 7000 waarnemingen beschikt. Het is de

bedoeling dat al dit materiaal in 1985 ver-

werkt wordt tot een voorlopige verspreidings-

atlas van de Limburgse zoogdieren. Wij rea-

liseren ons daarbij terdege dat wij verre van

alles bezitten en dat nog veel waarnemingen

sluimeren in de dagboeken van (nog) niet me-

dewerkenden. Bij deze willen wij al deze

mensen vriendelijk verzoeken hun waarne-

mingen door te geven aan ons archief per

adres W. van der Coelen, Mockeborg 44,

6228 CR Maastricht.

Hier kunnen ook waarnemingskaarten aan-

gevraagd worden. Het is bovendien mogelijk

om waarnemingen, voorzien van goede

plaatsbeschrijving (bij voorkeur met het kilo-

meterblok volgens het Sovonsysteem), ge-

bundeld toe te sturen. Alles is welkom: oud

en nieuw.

De Zoogdierenwerkgroep organiseert regel-

matig lezingen, excursies en inventarisatieda-

gen voor haar leden. Daarnaast wordt mede-

werking verleent aan het landelijk Project
Faunistiek Zoogdieren Nederland en aan on-

derzoeken van individuele leden (onder an-

dere Hamsters, vleermuizen). Sinds kort ver-

schijnt tenslotteeen Mededelingenblad.
Iedereen die interesse voor zoogdierenheeft en be-

reid is om actief mee te werken kan lid worden van

de ZWG. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar

bij: P. Twisk, secretaris ZWG, Dorpstraat 53,
6223 BL Maastricht, 043 - 617 123.

Zoogdierenwaarnemingen uit de

provincie Limburg gevraagd
De Zoogdierenwerkgroep van het Natuurhis-

torisch Genootschap in Limburg is van plan

L.) In

Limburg vanaf 1980.

In het Noordhollandse Duinreservaat vindt

sinds 1979 een onderzoek plaats naar de eco-

logie van de Vos. Het onderzoek wordt geor-

ganiseerd door een samenwerkingsverband

van het Provinciaal Waterleidingbedrijf, het

Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Natuur-

monumenten en het ministerie van Land-

bouw en Visserij. Eén van de punten van on-

derzoek is de vraag, in hoeverre Vossen van-

uit het studiegebied tussen Wijk aan Zee en

Egmond uitzwermen naar andere streken.

Daartoe wordt elk jaar een groot aantal jon-

ge Vossen van genummerdeoormerken voor-

zien. Tot nu toe zijn geen terugmeldingen

binnengekomen van buiten de Noordhol-

landse duinen. Toch nemen de onderzoekers

aan dat hier of daar wel eens Vossen worden

waargenomen ofgeschoten.

Omdat zij graag een beeld willen hebben over

de mate waarin Vossen het platteland infil-

treren, doen zij een beroep op de lezers hun

waarnemingen (ook uit het verleden) met zo

veel mogelijk bijzonderheden, en bij voor-

keur ook de kaartcoördinaten, door te geven.

Betreft het een vondst van een dood exem-

plaar, dan willen de onderzoekers graag het

lichaam voor nader onderzoek. Een snelle te-

lefonische melding wordt dan op prijs ge-

steld. Het betreft dus Vossen uit Noord-Hol-

land, ten noorden van het Noordzeekanaal

en buiten de duinen.

Verspreiding van de Huis-

muis (Mus musculus
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om in 1985 een verspreidingsatlas van de

zoogdieren, die in Limburg voorkomen, uit

te geven.

Het aantal ingevulde waarnemingskaarten,

welke in het archief van de werkgroep aanwe-

zig zijn, bedraagt enige duizenden. Deson-

danks is de verspreiding van enkele algemeen
voorkomende diersoorten nog onvoldoende

bekend. Dit moge blijken uit het bijgevoegde

verspreidingskaartje van de Huismus (Mus

musculus L.). Vandaar dat de Zoogdieren-

werkgroep verzoekt om gegevens van alle

zoogdieren in de provincie Limburg aan on-

derstaandadres door te geven.

W. van der Coelen, Mockeborg 44, 6228 CR Maas-

tricht.

Onderzoek verspreiding en ecologie
marters

Het Rijksinstituut voor Natuurbeheer ver-

richt op het ogenblik onderzoek naar de ver-

spreiding en de ecologie van de marters. In

dit kader is het niet alleen belangrijk meer te

weten te komen over de huidige verspreiding

in Nederland, maar ook over die uit het ver-

leden. Mede dank zij de medewerking van de

Directie Faunabeheer konden aan de hand

van verleende preparateurvergunningenin de

afgelopen jaren veel verspreidingsgegevens

worden verzameld, vooral van de Steenmar-

ter.

Bij controle van opgezette marters is echter

gebleken dat er nog al eens vergissingen zijn

gemaakt bij de determinatie:met name onder

de als Boommarter opgegeven exemplaren

bleken nog al eens Steenmarters te zijn, hoe-

wel ook het omgekeerdevoorkwam.

Onderzoek heeft geleerd dat Boom- en Steen-

marters eigenlijk alleen maar goed onder-

scheiden kunnen worden als men ze in de

hand heeft. Om een juist beeld te kunnen

krijgen van de populatieontwikkeling en ver-

spreiding in de laatste eeuw in Nederland,

wordt daarom geprobeerd zo veel mogelijk

geprepareerde exemplaren, balgen en sche-

dels te controleren. Navraag bij musea lever-

de gegevens van enkele tientallen exemplaren

op. Op basis van deze gegevens is het nog

moeilijk een goed beeld te vormen van de

vroegere verspreiding van de marters, want

hiervoorzijn meer gegevens vereist.

Daarom ontvangt het Rijksinstituut voor Na-

tuurbeheer graag antwoord op de onder-

staande vragen:

Hebt u of weet u geprepareerde marters of

resten er van (al dan niet verbleekt) of sche-

dels waarvan de vindplaats in Nederland en

de vinddatum (eventueel bij benadering) be-

kend zijn? Zo ja, dan wordt een schriftelijke

of telefonische melding daarover aan onder-

staand adres zeer op prijs gesteld, waarvoor

vast hartelijk dank.

Rijksinstituut voor Natuurbeheer, afdeling Zo-

ölogie, Gerard Müskens, Kemperbergerweg 67,
6816 RM Arnhem, 085 - 452 991 (tijdens kantoor-

uren).

Minister Brakx wil niet ingrijpen in

vossenstand

Minister Brakx van Landbouw en Visserij is

van mening dat het niet waarschijnlijk moet

worden geacht dat de hondsdolheid zich

vanuithet grensgebied naar andere delen van

ons land zal verspreiden door Vossen. Mede

daarom voelt de bewindsman er weinig voor

om het aantal Vossen laag te houden, name-

lijk één Vos op de 500 ha, zoals door de We-

reld Gezondheidsorganisatie (WHO) werd

aangeraden. Dit werd door de minister mede-

gedeeld aan de TweedeKamer.

Binnengekomen waarnemingen van de Wezel

tot september 1984, per uurhok.
Mustela niva-

lis


