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De Telganger
Kwartaalverslag Zoogdiermonitoring voor Provinciale Coördinatoren 

kwartaal 4 oktober-december 1998

Ieder kwartaal maakte het team van Zoogdiermonitoring

een kort verslag van bestuurlijke activiteiten en de

voortgang van de deelmeetnetten. Dit wordt verspreid

onder Provinciale Coördinatoren: de telganger.

Heb je opmerkingen, ideeën, mededelingen met

betrekking tot Zoogdiermonitoring? Geef ze door voor 8

april 1999 en ik zet ze in de Telganger. 

Tot ziens! André Kaper, Vilmar Dijkstra en Maurice La

Haye. 

Braakballetjes
Korte mededelingen of oproepjes

1 In Engeland doet de Brittish Mammal Society

(de engelse zusterorganisatie van de VZZ) eveneens

monitoringsonderzoek naar kleine zoogdieren door

middel van braakbalanalyses en met mooie resultaten!

Het contact is gelegd en wie weet wat we nog kunnen

leren van de Engelsen.

2 Let op: Agendapunten en stukken voor de

agenda van het Coördinatorenoverleg van 

Zoogdiermonitoring (zie verderop) kun je uiterlijk

indienen voor 11 maart!!!

3 Een studente (Desiree Bos) van de Uni-

Groningen is begonnen met een colloqium (te houden

op 18 februari) over vleermuizen. Dikke kans dat een

aantal deskundigen informatieverzoeken van haar zullen

ontvangen.  

4 Aangezien niemand heeft gereageerd op het

idee van André en Herman Limpens om een

monitoringdag te houden, is hier blijkbaar geen

draagvlak voor. 

Het zit in de koker!
 1 De braakballentabel van de NOZOS (in kleur!) wordt

op korte termijn door de KNNV-uitgeverij gedrukt. Alle

actieve deelnemers (verzamelaards, pluizers,

coördinatoren) aan de Braakbalmonitoring krijgen de

tabel toegestuurd. Pluis je in een pluisgroep of met een 

aantal actievelingen, geef dit dan door.

Zoogdiermonitoring verzorgt dan een aantal extra

exemplaren.

2 Helaas is het nog niet gelukt om de basisgegevens van

de Kolonietellingen, Eekhoornnesttellingen en de

Wintertellingen op te sturen, zoals in de vorige

telganger aangekondigd. We zijn nog druk bezig om de

databases te verbouwen in het kader van het NEM (en

dat is een vreselijk en erg stressig karwei), maar we

hopen in februari hiermee gereed te zijn. Daarna

ontvangen jullie de bestanden. 

Coördinatorenoverleg

20/3 
Het Coördinatorenoverleg van Zoogdiermonitoring

wordt zoals ieder jaar gehouden op de derde zaterdag

van maart. Ook dit jaar zal het worden gehouden in de

ochtend vanaf 10.00. De locatie moet nog worden

afgesproken met de VLEN, maar zal vermoedelijk ten

kantore van de VZZ zijn. Heb je een agendapunt?

Stukken met een voorstel voor het te nemen besluit voor

11 maart opsturen!!

Tellingen Eekhoornnesten 
De Vereniging Natuurmonumenten heeft een kleine

subsidie verstrekt om het tellen van eekhoornnesten te

promoten en zo het aantal telgebieden voor

eekhoornmonitoring uit te kunnen breiden. Dit was

noodzakelijk om een betere spreiding van de

telgebieden over het land te verkrijgen. In die delen van

Nederland waar eekhoorns voorkomen en waar meer

telgebieden nodig waren, werd een mailing

rondgestuurd naar IVN-, KNNV- en Jeugdbonds-

afdelingen en bezoekerscentra. Mensen werden

uitgenodigd om een cursus bij te wonen om nesten te

leren herkennen. De oproep is ook verschenen in een

aantal tijdschriften, waaronder Van Nature en Zoogdier.

Daarnaast hebben de regionale omroepen in Friesland

en Overijssel aandacht aan eekhoornmonitoring

besteed.

In totaal hebben zich ongeveer 133 personen

aangemeld voor de excursies, die aangaven geïnte-

resseerd te zijn in deelname van eekhoornmonitoring.
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Tekst: Vilmar Dijkstra, André Kaper,

Maurice La Haye

Tekeningen: archief VZZ 

Helaas zijn vanuit Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-

Groningen geen reacties binnengekomen. In februari

zullen verspreid over het land 8 cursussen gegeven

worden om de nieuwe tellers te instrueren. Daarnaast

worden enkele ‘starters’ op sleeptouw genomen bij een

gangbare telling.

Het blijft altijd afwachten hoeveel personen

uiteindelijk werkelijk een eigen telgebied gaan

monitoren. De hoge respons beidt echter goede

vooruitzichten. We laten de cursusleiders benadrukken

dat het gaat om een meerjarige bezigheid inspanning,

het liefst zelfs vijf jaar. 

Wintertellingen Vleermui-

zen
André heeft inmiddels de meeste Provinciale

Coördinatoren gebeld. In de meeste provincies verlopen

de tellingen lekker vlot. Ook zeiden de meeste

Coördinatoren hun telleiders te hebben gevraagd

objectformulieren in te vullen, zoals afgesproken. De

meeste tellingen zijn inmiddels uitgevoerd, hoewel

sommige Provinciale Coördinatoren hun telleiders

hebben gevraagd te wachten met tellen tot medio

januari  in verband met het warme weer. 

Kolonietellingen

Vleermuizen 
In een brief heeft André het al laten weten aan de

Provinciale Coördinatoren van dit deelmeetnet. Hij

bleek ook dit jaar niet in staat de formulieren tijdig bij

het CBS te leveren. Oorzaken: muisarmen, verouderd

formulier, slecht geplande vakantie. Oplossingen:

verbeterd formulier (concept gereed), RSI is hersteld en

werkruimte is aangepast (uitgevoerd), vakantie anders

plannen (na oorlog met vriendin uitgevoerd).

PTT-Vleermuizen en Roe-

pende mannetjes
Rombout voert op dit moment vrijwillig de formulieren

in. Hij probeert de invoer in februari af te ronden. Jullie

worden op de hoogte gehouden. André is bezig met de

weging van de deelmeetnetten, zoals afgesproken op het

Deskundigenoverleg. Concepten zullen naar diegenen

worden gezonden die criteria hebben ingebracht,

waarna een voorstel zal worden gepresenteerd op het

Coördinatorenoverleg van maart dit jaar.

Braakbalmonitoring
De Braakbalmonitoring promotiecampagne in

verschillende groene bladen (o.a. Van Nature, Vakblad

Natuurbeheer, SOVONNieuws, Natura, Nieuwe

Wildernis) heeft het gewenste effect. Uit alle hoeken

van het land komen aanmeldingen en verzoeken om

meer informatie. Een aantal provinciale coördinaten

heeft inmiddels adressen en namen van

geïnteresseerden ontvangen die mee willen helpen om

de Braakbalmonitoring tot een succes te maken.

De verzamelperiode voor braakballen van de kerkuil is

inmiddels een aantal weken voorbij (aanbevolen

verzamelperiode oktober t/m december), maar de

verzamelperiode van ransuilen is nog in volle gang.

Naar buiten en verzamelen die braakballen!

In tegenstelling tot vorig jaar blijken de meeste

roestplaatsen weer goed bezet te zijn. Dank zij de hoge

aantallen muizen of vanwege het winterweer? Gezien

het lenteweer van de afgelopen weken, zal het

waarschijnlijk meer te maken te hebben met het aanbod

aan muizen dan aan het winterweer.

Dagactieve Zoogdieren
De resultaten van de tellingen van dagactieve

zoogdieren (haas, konijn, ree, vos, etc) in 1997 door de

vogeltellers van SOVON zijn inmiddels gepubliceerd in

SOVON-Nieuws en in het Kwartaalbericht

Milieustatistieken. Het blijkt dat een aantal soorten een

opgaande lijn vertonen (konijn, ree), terwijl andere

stabiel blijven (vos, eekhoorn, haas). Het aantal

deelnemende BMP-tellers blijft achter bij wat wenselijk

is. Komend jaar zal dan ook getracht worden meer

BMP-tellers zoogdieren te laten tellen. We hebben

bijvoorbeeld besloten om alle deelnemers een overdruk

te sturen. De referentie is:

1998, B. Daemen, M. La Haye & M. Straver,

“Zoogdieren in het broedvogel-(BMP) en

wintervogelmeetnet (PTT-project) in 1997", Kwartaal-

berichten Milieustatistieken, Jaargang 15, no.4 pg 28-

36.

 Interesse in een copie? Bel, mail, fax of post je

aanvraag naar het VZZ-kantoor t.a.v. André of Maurice.


