Handleiding Meetnet Dagactieve Zoogdieren
Waarom zoogdieren tellen?
Veel zoogdieren leven een verborgen leven, waardoor er weinig waarnemingen zijn. Daarom is het zeer
waardevol om tijdens vogeltellingen waarnemingen van zoogdieren te noteren en door te geven ten behoeve van
het meetnet Dagactieve Zoogdieren. Deze gegevens worden gebruikt om indexen en trends in de
populatieontwikkeling van die soorten te bepalen. De trends worden o.a. door de overheid gebruikt om beleid te
ontwikkelen om soorten voor Nederland te behouden, bijvoorbeeld door de Nederlandse Rode Lijst van
bedreigde en kwetsbare zoogdieren samen te stellen. Hoe meer mensen aan de tellingen meedoen, hoe groter de
kans dat we van soorten een index kunnen bepalen! Daarnaast leveren de gegevens belangrijke kennis over het
voorkomen van zoogdieren.
Welke zoogdieren tellen?
Sommige zoogdieren komen weinig voor of kunnen niet goed gedetermineerd worden. Ook als het
daardoor niet lukt om de aantalontwikkeling te bepalen, zijn telgegevens waardevol. Ze zijn dan nog steeds
interessant als verspreidinggegevens.
Hoe zoogdieren tellen?
Consequent tellen
Om te kunnen achterhalen of de aantallen stijgen, dalen of gelijk blijven is het noodzakelijk de tellingen jaarlijks
op dezelfde wijze en met dezelfde intensiteit uit te voeren. Gebeurt dit niet, dan zijn de jaren onderling niet te
vergelijken en zijn de gegevens ongeschikt om trends in de aantallen te bepalen.
Tel dus steeds dezelfde (liefst alle) soorten en schat desnoods het aantal. Voor een trendbepaling is bijvoorbeeld
een opgave als; ‘er zijn teveel konijnen om te tellen’ problematisch, vooral als in andere jaren wél
aantallen werden opgegeven.
Individuen of sporen?
Bij het meetnet Dagactieve Zoogdieren is het de bedoeling om individuen te tellen en geen sporen van
zoogdieren. Er moet worden voorkomen dat er onvergelijkbare gegevens in het meetnet komen, bijvoorbeeld
doordat een nieuwe teller van een reeds langer bestaand telgebied plotseling wel sporen meetelt, terwijl daarvoor
alleen individuen werden geteld.
Er mogen ook alleen levende zoogdieren meegenomen worden in de telling. Mocht je dode zoogdieren
tegenkomen dan kun je dat vermelden bij de opmerkingen.
Wat gebeurt er met je gegevens?
De telgegevens gaan naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de VZZ voor verwerking en analyse.
Het CBS publiceert de resultaten o.a. op internet (www.cbs.nl/statline en www.natuurcompendium.nl).
De Zoogdiervereniging VZZ koppelt de resultaten van de tellingen jaarlijks terug naar de tellers via
‘De Telganger’. Daarnaast gebruikt de VZZ de gegevens voor de Nationale Databank Flora en Fauna
Vragen of opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij de VZZ, Vilmar Dijkstra: vilmar.dijkstra@vzz.nl of 0263705318.

