NEM Zoogdiernieuws
2017-3
Naast de Telganger ontvangen deelnemers aan NEM projecten vijf keer per jaar de digitale
nieuwsbrief NEM Zoogdiernieuws. In deze nieuwsbrief staan voor de verschillende
meetnetten aankondigingen, nieuwtjes maar ook herinneringen, bijvoorbeeld voor het
aanleveren van gegevens.

NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren Konijnentellingen
Konijnentellingen najaar duinen 2017
De najaarstellingen kunnen plaatsvinden in de periode vanaf vrijdagavond 22 september tot en
met zondagavond 15 oktober 2017. Mocht je de voorjaarstellingen nog niet hebben geleverd dan
willen we je vriendelijk verzoeken dat alsnog te doen. In oktober worden de resultaten van de
konijnentellingen over de periode 1984-2016 gepubliceerd in de Telganger.
We wensen jullie veel plezier en succes bij de tellingen.
Het Meetnet Dagactieve Zoogdieren-team,
Vilmar Dijkstra (landelijk coördinator) en Martijn van Oene.

NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen
Telseizoen 2017
Het telseizoen is (behalve voor de ingekorven vleermuis) nog volop bezig. Vanaf dit jaar
gebruiken we voor het doorgeven van de resultaten het nieuwe invoer portal. Dit portal vind je
op: http://zoldertelling.meetnetportaal.nl. Mocht je vragen over het portal hebben neem dan
contact op met je eigen proco of stuur ons een mail via zoldertellingen@zoogdiervereniging.nl.
Het Meetnet Zoldertellingen-team,
Marcel Schillemans (landelijk coördinator), Neeltje Huizenga en Martijn van Oene.

Invoerportal NEM Zoldertellingen

NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen
Invoerportal en bijeenkomst
Ook voor het doorgeven van de resultaten van de Wintertellingen Vleermuizen wordt gewerkt
aan een invoerportal. Dit portal is vergelijkbaar met de andere NEM invoerportalen voor
Zoldertellingen Vleermuizen en Otter. Vanaf komend telseizoen zal het portal in de lucht zijn en
gaan we het stapsgewijs introduceren. Aanleveren van resultaten via de gebruikelijke manieren
blijft ook mogelijk.
Om het portal toe te lichten en overige zaken rondom de Wintertellingen te bespreken
organiseren we op zaterdag 18 november 2017 een bijeenkomst voor proco’s, telleiders en
tellers op het kantoor van de Zoogdiervereniging in Nijmegen. Binnenkort volgt meer informatie
maar noteer de datum alvast!
Team Meetnet Wintertellingen Vleermuizen,
Maurice La Haye (landelijk coördinator), Martijn van Oene en Neeltje Huizenga.

NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen
Bijeenkomst analyseren lastige geluiden
Op zaterdag 7 oktober 2017 is in Nijmegen een bijeenkomst over het analyseren van
bijzondere soorten in Batexplorer. Deze bijeenkomst is voor zowel de nieuwe- als oude NEMVTT teams. Ter voorbereiding van deze bijeenkomst vragen we ieder team om drie lastige
geluiden van afgelopen seizoen op te sturen. Stuur deze geluiden uiterlijk 24 september a.s. per
mail aan nemvtt@zoogdiervereniging.nl. Vermeld in de bestandsnaam het team. We gaan
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 24 september a.s. wie er bij de bijeenkomst aanwezig is. Dan volgt ook het
programma.
Het Meetnet Vleermuis Transecttellingen-team,
Marcel Schillemans (landelijk coördinator), Eric Jansen, Vita Hommersen, Neeltje Huizenga en
Martijn van Oene.
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NEM Verspreidingsonderzoek Otter
Recodag otter en bever
Op zaterdag 4 november 2017 organiseren we vanuit het meetnet samen met Calutra de
jaarlijkse recodag voor Otter en Bever. Het programma en de locatie volgen maar zet de datum
alvast in je agenda.
Het Meetnet Otterteam,
Vilmar Dijkstra (landelijk coördinator), Neeltje Huizenga en Martijn van Oene.
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NEM Meetnet Hazelmuizen
Telseizoen 2017 en startbijeenkomst
Alle deelnemers ontvangen voorafgaand aan de start van het telseizoen (15 september 2017)
weer de telformulieren. Mochten er wijzigingen zijn of ben je bijvoorbeeld dit jaar verhinderd om
te tellen vanwege bijvoorbeeld vakantie laat het ons dan zo snel mogelijk weten.
Op zaterdag 30 september 2017 is de jaarlijkse startbijeenkomst in Zuid-Limburg. Nadere
informatie volgt maar reserveer de datum alvast in je agenda!
Dormouse Monitor
Er is een nieuwe Dormouse Monitor (over hazelmuis monitoring in de UK) 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 en Neeltje Huizenga.

Zoönosen in de nacht
Voor onderzoek is de Zoogdiervereniging op zoek naar verse (= niet ouder dan 24 uur) keuteltjes
van de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Kun jij ons daaraan
helpen? Mail naar zoonosen@zoogdiervereniging.nl of kijk op www.zoogdiervereniging.nl/
zoonosen voor meer informatie.

