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NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren Konijnentellingen
Konijnentellingen duinen 2016
De najaarstellingen kunnen plaatsvinden vanaf vrijdagavond 23 september tot en met
zondagavond 16 oktober.
Dit voorjaar meldden we de aanwezigheid van een nieuw type van het RHD/VHS virus dat in
ieder geval in Zuid-Holland is aangetroffen. Vanuit Noord-Holland kwam dit voorjaar een bericht
dat daar lokaal de konijnenstand is ingestort. Het is echter (nog) niet bekend wat hiervan de
oorzaak is. De nieuwe variant werd in 2015 ook in Duitsland aangetroffen, waarbij tevens
gevallen aan onze oostgrens zijn aangetroffen. Voor meer informatie kun je kijken op:
www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/haemorrhagische-kaninchenkrankheit/
Na een vraag van de Zoogdiervereniging om in het zuiden van het land op meer locaties
konijnentellingen in de duinen op te zetten, heeft het Zeeuws Landschap de intentie om op
Walcheren een route te starten. Ook vanuit Natuurmonumenten wordt nagedacht om meer
tellingen op te zetten of op het NEM aan te laten sluiten. Daarmee wordt een betere spreiding
van de tellingen bereikt en is dus een waardevolle aanvulling op het huidige meetnet!
Van ongeveer de helft van de routes hebben we de resultaten van de voorjaarstellingen nog niet
ontvangen. Graag nog even aandacht daarvoor.
Succes bij de tellingen!
Het Meetnet Dagactieve Zoogdieren-team,
Vilmar Dijkstra (landelijk coördinator), Martijn van Oene en Hans Hollander.

NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen
Bijeenkomst analyseren lastige geluiden
Op zaterdag 1 oktober 2016 is in Nijmegen de instructiebijeenkomst over het analyseren van
bijzondere soorten in Batexplorer. Deze bijeenkomst is voor zowel de nieuwe- als oude teams.
Ter voorbereiding van deze bijeenkomst vragen we ieder team om drie lastige geluiden van
afgelopen seizoen op te sturen. Stuur deze geluiden uiterlijk 15 september a.s. per mail aan
nemvtt@zoogdiervereniging.nl. Vermeld in de bestandsnaam het team. We gaan een deze
geluiden gezamenlijk bekijken en bespreken. Vervolgens is er nog volop gelegenheid om zelf
aan de slag te gaan met het analyseren van geluiden en daar vragen over te stellen.

In principe is er ruimte voor twee deelnemers per team. Als je met meer mensen wil komen,
laat het ons dan weten, dan kijken we of er voldoende ruimte en begeleiding is.
Graag horen we voor 15 september a.s. wie er bij de bijeenkomst aanwezig is. Dan volgt ook het
programma.
Forum
Voor de deelnemers aan het meetnet is een geluiden forum opgezet. Het
forum is bedoeld om specifiek voor het meetnet lastige geluidsfiles met elkaar te delen en te
bediscussiëren. Ook andere meetnet gerelateerde zaken kunnen worden uitgewisseld. Het
forum is zo goed als gereed en wordt momenteel getest voordat het komend najaar beschikbaar
komt.
Naamgeving routes
Wanneer de nieuwe teams gegevens gaan uploaden in het portal moet er een route naam
worden gekozen. Iedere route krijgt zijn eigen (herkenbare) naam. Stem onderling in jullie team
even af welke namen jullie gaan gebruiken. De gegeven routenamen zijn namelijk definitief en
kunnen na afloop niet meer gewijzigd worden!
Het Meetnet Vleermuistransecttellingen-team,
Marcel Schillemans (landelijk coördinator), Eric Jansen, Neeltje Huizenga, Martijn van Oene en
Hans Hollander.
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NEM Verspreidingsonderzoek Bunzing Boommarter
Het jaar 2016 is het 1e jaar voor het nieuwe NEM Meetnet Verspreidingsonderzoek Bunzing
Boommarter (met behulp van cameravallen). Eind mei 2016 zijn de deelnemers aan dit meetnet
geïnstrueerd op welke wijze de verspreiding van bunzing en boommarter verder in kaart
gebracht kan worden met behulp van door de Zoogdiervereniging ter beschikking gestelde
cameravallen (zie ook http://www.zoogdiervereniging.nl/nem/bunzingboommarter).
Verspreid over Nederland zijn een 50-tal Bushnell cameravallen neergezet in uurhokken
(hokken van 5 x 5 km) waar boommarter en bunzingen qua verspreiding worden verwacht, maar
waar nog geen actuele waarnemingen zijn gerapporteerd.

In juni & juli was de inspanning gericht op de boommarter en vanaf eind juli op de bunzing.
Gedurende minimaal vier weken hebben de cameravallen op interessante locaties gestaan.
Inmiddels zijn meer dan 30.000 foto’s opgestuurd om verwerkt te worden in het fotoverwerkingsprogramma Agouti. Agouti is een online platform/database voor de opslag en
verwerking van camervalfoto’s en wordt ontwikkeld door de Universiteit van Wageningen samen
met de Zoogdiervereniging, Natuurpunt en Silvavir. De foto’s moeten nog grotendeels worden
bekeken, maar op minimaal drie locaties zijn daadwerkelijk boommarters gefotografeerd.
De ‘meet- of telperiode’ voor de boommarter is verstreken en we hopen dat alle deelnemers
hun camera’s inmiddels op potentieel interessante bunzing-locaties hebben neergezet. Na
afloop van de officiële meetperiodes voor boommarter en bunzing (na minimaal vier weken
gestaan te hebben op een potentiële locatie voor bunzing) zijn de cameravallen beschikbaar
voor de ‘eigen passende doeleinden’. De camera’s hoeven niet terug naar het kantoor van
de Zoogdiervereniging, maar we hopen (rekenen erop) dat de meeste deelnemers dan verder
gaan met hun speurtocht naar boommarters en bunzingen in de ‘wenshokken’ waar
boommarter en bunzing nog niet zijn waargenomen. Het invoeren van deze extra foto-reeksen
kan (uiteraard) ook weer plaats vinden in Agouti.
Veel succes en plezier met het uploaden van alle foto’s en de verwerking in Agouti. We houden
ons aanbevolen voor tips en opmerkingen over het gebruik van Agouti en suggesties voor
verbeteringen.
Team Meetnet Verspreidingsonderzoek Bunzing Boommarter
Maurice La Haye (landelijk coördinator), Neeltje Huizenga, Martijn van Oene en Sil Westra
(Silvavir).
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NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen
Presentatie invoerportal en procodag
Op zaterdag 10 september 2016 is in Nijmegen de procodag. Deze bijeenkomst staat geheel in
het teken van het nieuwe invoerportal. Het portal is zo goed als klaar en zal op de procodag
gepresenteerd worden.

Het invoerportal gaat op termijn de papieren mailing / formulieren vervangen. Daarom is het
belangrijk dat proco’s en later ook telleiders en tellers weten hoe het portal werkt. We hopen
dat zoveel mogelijk proco’s op de bijeenkomst aanwezig zijn. Mochten er telleiders zijn die ook
alvast meer willen weten over het portal, dan zijn zij ook van harte welkom op de procodag.
Graag horen we voor 1 september a.s. of je aanwezig bent. Dat kan door een mail te sturen
aan neeltje.huizenga@zoogdiervereniging.nl. Deelnemers aan de procodag ontvangen per mail
het programma en de handleiding van het portal.
Het Meetnet Zoldertellingen-team,
Marcel Schillemans (landelijk coördinator), Neeltje Huizenga, Martijn van Oene en Hans
Hollander.

NEM Wintertellingen Vleermuizen
Resultaten
Alle telleiders hebben de formulieren aan de proco’s geleverd en wij hebben de formulieren van
de proco’s ontvangen en verwerkt. Waarvoor dank! De resultaten zijn door ons aan het CBS
geleverd en zij zijn daar nu mee aan het rekenen. De uitkomsten van afgelopen seizoen koppelen
we in de Telganger met jullie terug.
Team Meetnet Wintertellingen Vleermuizen,
Maurice La Haye (landelijk coördinator), Martijn van Oene, Neeltje Huizenga en Hans Hollander.

NEM Meetnet Hazelmuizen
Startbijeenkomst / Slaapmuizendag
Op zaterdag 10 september 2016 is van 14.00-16.00 uur de jaarlijkse startbijeenkomst voor het
NEM Hazelmuismeetnet. Deze wordt gecombineerd met de BioBlitz in GaiaZoo. Naast lezingen
over hazel- en eikelmuis kunnen aanwezigen meedoen met het programma van de BioBlitz en
een bezoek brengen aan GaiaZoo. Laat ons voor 1 september a.s. weten of je erbij bent.
Deelnemersontvangen het programma per mail.De eerste helft van september ontvangen
tellers weer de formulieren voor komend telseizoen van 15 september t/m 30 november 2016.
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Dormouse Monitor
Er is een nieuwe Dormouse Monitor verschenen. De pdf is te downloaden op https://ptes.org/
get-informed/publications/magazines/#dmmag
Team Meetnet Hazelmuizen,
Maurice La Haye (landelijk coördinator), Martijn van Oene, Neeltje Huizenga en Hans Hollander.

Honderd miljoen waarnemingen NDFF
Save the date
Honderd miljoen uniform gevalideerde waarnemingen in de Nationale Databank Flora en
Fauna. Dát is het resultaat van tien jaar van uw werk en inzet. Een fantastisch resultaat dat
we samen als waarnemers, validatoren, provincies, waterschappen, terreinbeherende
organisaties en PGO’s hebben behaald. Om dit te vieren, nodigen wij u van harte uit voor een
feestje op 7 oktober 2016 in Dierenpark Amersfoort van 13.30-17.30 uur.
We hebben een interessant programma voor u samengesteld met sprekers uit het veld.
Onderwerpen die onder andere tijdens het programma aan de orde komen:
• een kijkje in de keuken: wat gebeurt er eigenlijk met uw waarnemingen?
• de waarnemer/validator van de 100 miljoenste waarneming in het zonnetje
• vooruitkijken met data: hoe ziet de toekomst er uit?
Het programma wordt afgesloten met een borrel. U kunt zich binnenkort opgeven via
http://www.ndff.nl/?p=1878. Hou deze pagina in de gaten want we verwachten veel
belangstelling.

Digitale Zoogdieratlas online
Dit voorjaar is tegelijk met het verschijnen van de (papieren) Atlas van de Nederlandse
Zoogdieren ook de digitale Zoogdieratlas on-line verschenen. Deze atlas is onderdeel van
www.verspreidingsatlas.nl, waarop al diverse flora-groepen te zien waren. De doelstelling van
de website is behalve een live-atlas, ook informatie te bieden over de soorten (infotheek) en een
terugkoppeling te geven aan de waarnemers.

