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NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren Konijnentellingen
Konijnentellingen duinen 2016
Nu er een nieuwe variant is gevonden van het RHD zijn we benieuwd of deze ziekte grootschalig
gaat toeslaan in de duinen. De ziekte is in de kustprovincies in ieder geval bij wilde konijnen
in Zuid-Holland aangetroffen. Voor meer informatie kun je kijken op:
http://www.diergeneeskunde.nl/nieuws/2015/12/08/sterfte-onder-konijnen-door-vhd/.
De voorjaarstellingen kunnen plaatsvinden vanaf vrijdagavond 18 maart tot en met zondagavond
10 april. De najaarstellingen kunnen plaatsvinden vanaf vrijdagavond 23 september tot en met
zondagavond 16 oktober. Van twee gebieden missen we nog (een deel van) de tellingen van 2015.
Aan hun de vraag die spoedig te leveren.
Het Meetnet Dagactieve Zoogdieren-team,
Vilmar Dijkstra (landelijk coördinator), Martijn van Oene en Hans Hollander.
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NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen
Tijd om de formulieren in te sturen!
De winter loopt op z’n einde en de laatste winterverblijven van vleermuizen zijn inmiddels
geteld. Kortom, het is tijd voor de administratie. Vergeet niet je telformulieren in te vullen en
naar ons op te sturen of af te geven!
Het Meetnet Wintertellingen Vleermuizen-team,
Maurice La Haye (landelijk coördinator), Martijn van Oene, Neeltje Huizenga en Hans Hollander.

NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen
Stand van zaken
De meeste teams hebben hun data opgeladen. Dank daarvoor! Van de 90 (!) tellingen die we
verwachten, zijn er 16 nog niet opgeladen. Wij zijn nu druk bezig de data te valideren. Je kunt in
de portal zien of je telling gevalideerd is en of de determinatie goed was.
De enquête
Eind vorig jaar hebben we een enquête rondgestuurd aan alle teams. De nadruk lag op het
gebruik van het geluidsanalyseprogramma Batexplorer, maar andere onderwerpen zijn ook aan
bod gekomen. Veertien personen uit 9 verschillende teams hebben gereageerd. Inmiddels
hebben we de reacties besproken en gaan we aan de slag met de genoemde verbeterpunten
De samenwerking verloopt binnen de teams die gereageerd hebben goed en ook over de
communicatie onderling is iedereen tevreden. Een aandachtspunt is het op tijd plannen van
de routes. Niet altijd komen de weersvoorspellingen overeen met de agenda’s van de teamleden.
Dat maakt het plannen wanneer er gereden wordt lastig. Begin er daarom op tijd mee.
Een aantal van de teams heeft aangegeven behoefte te hebben aan uitbreiding van hun team
Wij verwijzen geïnteresseerden die zich bij ons melden meteen door en houden onze oren en
ogen open. Bij ongeveer de helft van de teams analyseert één persoon, bij de andere helft doet
eenieder zijn of haar route. Een klein aantal groepen komt hiervoor bij elkaar. De meeste
personen vinden Batexplorer een ‘gaaf’ programma, maar de soortsuggestie functie laat nog
wat te wensen over. Bijna iedereen volgt hierin de geleerde stappen. Het herkennen van soorten
aan de hand van sonagrammen en metingen vinden veel deelnemers lastig om onder de knie te
krijgen. De meesten gebruiken de handmatige meten en verwijderen optie alleen bij lastig te
herkennen soorten. Veel deelnemers meer dan 5 uur nodig om een telling uit te werken. Maar in
de determinaties worden steeds minder fouten gemaakt, zien we tijdens de validatie! Verder
hebben deelnemers goede aanbevelingen voor de developer van Batexplorer; die koppelen we
terug naar de ontwikkelaar. Verheugend voor ons is dat alle deelnemers hebben aangeven ook
volgend jaar weer hun tellingen te doen en de gegevens uit te werken.
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Het nieuwe seizoen
De winter is al weer bijna voorbij, hoewel van een echte winter haast niet gesproken kan worden
tot nu toe. Met het voorjaar in het vooruitzicht, is het goed voorbereidingen te gaan treffen
voor een nieuw seizoen voor het meetnet. Wij zijn bezig een paar kleine veranderingen
aan het portal door te voeren. Deze moeten voor het najaar gereed zijn.
Ook de nieuw firmware (software) voor de batloggers zijn we aan het testen, hierover later
meer. Ook de nieuwe firmware (software) voor de batloggers zijn we aan het testen, hierover
later meer. De microfoons van de Batloggers dienen ook weer gecontroleerd te worden. Volg
hiervoor de handleiding op de website. Twijfel je of de microfoon nog goed is? Stuur dan je
opname aan nemvtt@zoogdiervereniging.nl.
De bijeenkomsten voor dit seizoen zijn gepland op
9 april (bijeenkomst nieuwe teams), 21 mei (portal en Batexplorer voor nieuwe teams) en 17
september (verdiepingsbijeenkomst). De verdiepingsbijeenkomst is bedoeld voor mensen uit de
nieuwe teams én uit de oude teams en gaat dieper in op soortherkenning. Ook de moeilijker \
soorten worden dan behandeld. Wil je hier aan mee doen geef je dan op tijd op.
Nieuwe teams
Ook dit jaar willen we het meetnet uitbreiden met vijf teams. Er komen teams in in de regio
Zoetermeer/Rotterdam, Zwolle/Hasselt, Maastricht, Kop van Overijssel/Steenwijk en rondom
Tilburg. Vind je het leuk om mee te doen, of ken je een groep of persoon voor wie het wel wat
kan zijn, laat het ons dan weten.
Het Meetnet Vleermuistransecttellingen-team,
Marcel Schillemans (landelijk coördinator), Eric Jansen, Neeltje Huizenga, Martijn van Oene en
Hans Hollander.

© Marcel Schillemans

NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen
Seizoen 2015 is voorbij en bijna alle tellingen zijn nu binnen. Dat is erg fijn, want dan kunnen we
op tijd de trends voor grijze grootoorvleermuis en ingekorven vleermuis laten berekenen en
kunnen we de gegevens voor de verspreiding in voeren.

Portal
Zoals eerder aangekondigd zijn we bezig met een digitaal invoerportal. In plaats van met
papieren formulieren kun je dan via internet de tellingen opgeven. In het portal kun je ook de
historie van tellingen zien (en in Excel laten zetten). Daarnaast heb je ook een overzicht van alle
(ooit) getelde objecten in een provincie. Het portal bevindt zich nu in de (eerste) testfase. We
hopen samen met gebruikers (proco’s en/of tellers) de volgende test fase te gaan doen. De
tellingen van 2015 willen we samen met een klein groepje gebruikers gaan invoeren, dat is dan
ook gelijk een training. Uiteindelijk zal volgend teljaar het portal voor iedereen beschikbaar zijn
Wij denken dat het NEM Zoldertellingen hiermee een stuk leuker en beter wordt. We houden
jullie op de hoogte van de voortgang!
Laatvlieger
Evenals vorig jaar willen we ook dit jaar een oproep doen om ook vooral de objecten waar ooit
laatvliegers zijn geteld, te bezoeken. We zijn erg benieuwd naar de mogelijke verandering van
verspreiding (hoe beperkt die ook in zicht kan worden gebracht via deze tellingen).
Oproep
In Noord-Brabant is na jarenlange inzet van René Janssen op verzoek van René een nieuwe
proco: Bas Dielen. In Noord-Holland is Daan van der Elsken onze nieuwe proco, nadat Richard
aangaf niet meer als proco te kunnen optreden. Wij bedanken Richard en René voor hun inzet!
En we hopen dat ze blijven tellen. In Utrecht, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Brabant en
Limburg zijn afgelopen jaren intensiveringen geweest. In die provincies zijn nu dan ook de
adressen en andere gegevens van een groot aantal kerken beschikbaar. Dat maakt het wel
heel makkelijk om te gaan tellen! In Noord-Brabant en Limburg zijn ook de soorten grijze
grootoorvleermuis en ingekorven vleermuis soms te verwachten….Het zou zonde zijn daar
geen gebruik van te maken, daarom ook de oproep voor telleiders in de provincies Noord
Brabant, Utrecht, Limburg (met name Zuid-Limburg) en Zuid-Holland. Lijkt het je wat om
zoldertellingen in een provincie verder uit te breiden? Of ken je iemand of een organisatie die dat
leuk vind? Neem dan contact met ons op via vrijwilliger@zoogdiervereniging.nl.
Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief is het verslag gereed van de intensivering van
de tellingen in Zuid-Holland, van Mink Enthoven en Kimiya Jokar onder begeleiding van Mariska
Nieuwenhuijsen (proco Zuid-Holland). Je kun het verslag downloaden via http://www
zoogdiervereniging.nl/nem-meetnet-zoldertellingen-vleermuizen.
Het Meetnet Zoldertellingen-team,
Marcel Schillemans (landelijk coördinator), Neeltje Huizenga, Martijn van Oene en Hans
Hollander.
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Verspreidingsonderzoek Muntjak
Van 1 januari t/m 30 april 2016 voert het Bureau van de Zoogdiervereniging in opdracht van de
NVWA onderzoek uit naar de verspreiding van de muntjak in Nederland. Het doel van het
onderzoek is: 1) een actueel overzicht van de locaties waar muntjaks voorkomen; 2) inzicht in
aantallen; 3) vaststellen in hoeverre sprake is van voortplanting. Het onderzoek concentreert
zich op een aantal gebieden, waar na 2010 muntjaks zijn waargenomen: Veluwe, Zuidoost
Brabant en Zeeuws-Vlaanderen.
De winter is de beste tijd voor de uitvoering van het onderzoek, aangezien muntjaks dan beter
zichtbaar zijn en sporen beter vindbaar. De kleine hertachtige houdt zich op in loof- en gemengd
bos met een dichte ondergroei. In lage dichtheden heeft de soort een verborgen levenswijze.
Muntjaks worden in de ochtend- en avondschemering ook wel gezien op graslanden en
akkers. Mogelijk gaat het in Nederland slechts om lokaal een enkel dier, maar vanwege de
verborgen levenswijze is dit op basis van de sporadische waarnemingen niet goed te zeggen. Er
is in Nederland niet eerder direct onderzoek naar het voorkomen van de soort uitgevoerd.
Meldingen van muntjaks kunnen worden doorgegeven op www.waarneming.nl, www.telmee.nl
en via het emailadres muntjak.melding@zoogdiervereniging.nl. Zorg bij voorkeur voor een goede
foto van het waargenomen dier, zodat sprake is van een zekere waarneming. Helaas vindt nogal
eens verwarring plaats met ree. Zie voor kenmerken het nieuwsbericht van januari 2016.
Hans Hollander

NEM Zoogdiernieuws
Naast de Telganger ontvangen deelnemers aan NEM projecten ook de digitale nieuwsbrief
NEM Zoogdiernieuws. In NEM Zoogdiernieuws staan voor de verschillende meetnetten
aankondigingen, nieuwtjes maar ook herinneringen, bijvoorbeeld voor het aanleveren van
gegevens. Waar mogelijk gebruiken we NEM Zoogdiernieuws voor alle communicatie aan de
deelnemers van de meetnetten. Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief kan je
mailen naar info@zoogdiervereniging.nl. Meetnet-specifieke vragen kan je sturen aan de
landelijk coördinator van het betreffende meetnet. Hun e-mailadres staat bij het betreffende
meetnet of op http://www.zoogdiervereniging.nl/nem.

