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Uit andere tijdschriften onder redactie van

Roel Cosijn

Vleermuizen (Chiroptera)
tussen Afferden en

Arcen 1989

Uit het artikel komt duidelijk

naar voren dat de vleermuizen

in het onderzoeksgebied in

belangrijke mate afhankelijk

zijn van biotopen die sterk

door de mens worden beïn-

vloed. Dit geeft aan dat actie-

ve bescherming van deze dier-

groep zeer gewenst is. Dit kan

met name vorm krijgen door

het juiste beheer van de win-

terverblijfplaatsen (ijskelders,

ruïnes) en waar nodig herstel

en het in standhouden van

voldoende oude bomenen ge-

schikte grachten niet te open

en te licht maken.

S. & W. Jansen & J. Buys: Vleer-

muizen tussen Afferden en Arcen

in 1989. Natuurhistorisch Maand-

blad 79 (5) : 172-176. Mei 1990.

Sula nieuwe stijl
Het tijdschrift ’Sula’ van de

Club van Zeetrekwaarnemers

en het Nederlands Stookolie-

slachtoffer-Onderzoek is bij
de aanvang van jaargang 4

(1990) in een nog beter ver-

zorgde uitgave verschenen.

Kees Woutersen schrijft over

de Zwartkopmeeuw in de dui-

nen van Schoorl en Kees

Camphuysen over verstrikkin-

gen van zeevolgels in plastics:
eenprobleem van toenemende

omvang? Bovendien bevat het

nummer interessante korte

bijdragen, mededelingen en

gegevens over recente publika-
ties en rapporten.

Redactie-adres: Maarten Plat-

teeuw, Paletstraat 26, 1825 KS

Alkmaar, 072-622 649. Contribu-

tie ƒ 15,— per jaar, administratie-

adres: mej. A.M. van der Niet,

Schuddegeest76, 2585 XC ’s-Gra-

venhage.

Walvisvaart (Cetacea)
Sinds 1982 geldt een wereld-

wijd verbod op de commerciële

walvisvangst, maar op Ijsland

wordt men ongeduldig. De

wens leeft voor het commer-

cieel vangen van een beperkte
hoeveelheid Dwergvinvissen.

De InternationaleWalvisvaart

Commissie (IWC) zal het ko-

mend jaarbekijken of het mo-

ratorium terecht is of niet. Als

er geen goedbeheerssysteem is

kan de commerciëlevangst niet

worden hervat. Ekkelboom be-

schrijft in dit artikel de positie

en stellingname van Ijsland ten

opzichte van het bovenge-
noemde moratorium.

Ekkelboom, J. 1989, Gaat de wal-

visvaart weer open? Intermediair,

25 (50) : 21, 23 & 25.

Wat te doen met levend

gestrande dolfijnen?

(Delphinidae)
In ’Sula’ verscheen een artikel

over de behandeling van le-

vend gestrande dolfijnen op

het strand.

Er zijn vier punten die van be-

lang zijn voor gestrande dol-

fijnen (de Bruinvis is ook een

dolfijnensoort): 1. ademha-

ling, 2. koeling, 3. rust en 4.

ondersteuning.
De auteur geeft in zeven pun-

ten de volgorde van handelen

aan bij het vinden van een

nog levend exemplaar op de

kust. Daarbij wordt onder

meer gewezen op het vrijhou-
den en boven water houden

van het blaasgat, het rustig
benaderen en het nat houden

van het lichaam.

Vondsten direct melden aan

het Dolfinarium te Harder-

wijk, 03410
-

16 041, bij geen

gehoor 03410 -
20 936.

Kastelein, R.A.: Hoe te hande-

len bij een levend aangespoelde

dolfijn op het strand. Sula 4 (1):

26-27, 1990.

Voedingsefficiëntie en

leeftijd bij volwassen

vrouwtjesgemzen

(Rupicapra pyrenaica

ornata)
In een studie hebben de au-

teurs trachtenna te gaan of een

relatie aantoonbaar was tussen

de voedingsefficiëntie van vol-

wassen vrouwelijke Gemzen in

een sprong en de leeftijd van

die vrouwtjes, waarbij de leef-

tijd gold als rangindicator. De

onderzoekers hebben geen sig-
nificante invloed van sociale

factoren kunnen aantonen op

de voedingsefficiëntie.

Bruno, E. & S. Lovari, 1988. Ef-

ficienza di nutrozione in relazione

alle’eta in femmine adulte di Ca-

moscio appenninico, Rupicapra

pyrenaica ornata (Neumann,

1899). Recerche di biologia della

Selvaggina, 81 : 1-20 (Engelse sa-

menvatting).

Gedurende de winters 1987/

1988 en 1988/1989 en de zo-

mer van 1989 zijn inventarisa-

ties van vleermuizen uitge-
voerd aan de oostelijke Maas-

oever tussen Arcen en Affer-

den.

Tijdens de zomerinventarisa-

tie zijn acht vleermuissoorten

aangetroffen en tijdens de

winterinventarisaties mini-

maal drie vleermuissoorten.

De Gewone Dwergvleermuis

en de Watervleermuis zijn in

de zomer het meest verspreid

aangetroffen, gevolgd door de

Ruige Dwergvleermuis en de

Rosse Vleermuis is een beeld

ontstaan van de beschikbaar-

heid van geschikte vleermuis-

bomen in de omgeving van de

onderzochte kastelen. Er blij-
ken daar veel geschikte bomen

voor te komen.


