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MOLLEN BESTRIJDING
Goede bestrijding is niet alleen een kwestie van vangen. Het is ook inspecteren,
voorkomen en communiceren. Het is het opstellen van een compleet beheersplan.
Het is een totaalpakket, én het is een specialisme. Onze klanten weten dat.
Niet voor niets draagt Handjes BV zorg voor het beheer van vele
terreinen en gebieden inzake mollen. Onze opdrachtgevers zijn bed.rijven,
gemeenten en overheidsinsteUingen.

Want mollenbestrijding is voor ons een hoofdzaak, en geen bijzaak.
Bel ons gerust voor meer informatie:

Telefoon 0252-622596
Fax 0252-622598
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BINNENKORT BIJ DE SVO:

cursus vleermuis
Het rapport 'Klachtafhandeling beschermde zoogdieren' van de VZZ (Vereniging voor Zoogdierkunde en
Zoogdierbescherming) hee~ duidelijk gemaakt dat de
afhandeling van klachten van burgers over o.a. vleermuizen en steenmarters beter moeten worden gestroomlijnd.
Ook is er behoe~e aan een betere en duidelijke voorlichting
over ·wat mag en niet mag en bij wie men terecht kan bij overlast.
HELP! WORD IK ALS BURGER OOK
BESCHERMD?
Vleermuizen staan in een kwaad daglicht.
Eeuwenlang worden duivels met vleermuisvleugels
afgebeeld. Vaak hebben vampiers en heksen iets met
vleermuizen te maken. Ze zouden mensen 'hondsdol' maken en in

SVO CURSUS VLEERMUIZEN
START NAJAAR 2001
Onderwerpen:
• biologie van de vleermuis
• leefwijze van de vleermuis
• gezondheidsrisico's
• schadebeelden
• opsporing
• rustplaatsen
•wering
• wettelijke status
De voorinschrijving start
in mei 2001.
Bel Ineke Brussen van de
svo (0317 • 42 40 50}
voor een aanmeldingsformulier.

(Voorheen Milieu Service Nederland BV)

NIEUWE VELDGIDS
je haar vliegen. Griezelig, eng en
bedreigend. Dat is vaak de twijfelachtige kwalificatie
van vleermuizen. Jammer en onterecht, want
Nederlandse vleermuizen zijn prima insecten-opruimers, knagen niet aan de woning en zijn (volgens
de Chinezen) zelfs brengers van geluk. Vleermuizen
zijn in ons land bij wet beschermd en dat is niet
voor niets. Alleen heeft een burger in paniek daar
weinig boodschap aan. Die wil geholpen worden!

~

.

L' Rentokil
• Preventie en bestrijding van ongedierte
• Groenvoorziening in gebouwen
• Dieptereiniging luchtbehandelingskanalen,
grootkeukens en sanitair

CURSUS IN VOORBEREIDING
De SVO (Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding) uit Wageningen
is samen met de VZZ, de VLEN en
Alterra (voorheen IBN-DLO) de voorbereiding gestart van twee cursussen:
'steenmarters' en 'vleermuizen' om
gemeentelijke overheden beter toe te
rusten in hun taken. De heer P.H.C.
Lina participeert als internationaal
vleermuisdeskundige van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij in de werkgroep die de vleermuiscursus vormgeeft. Van zijn hand
is ook het artikel op pagina 20.

De laatste twee decennia is de belangstelling voor
veldonderzoek aan vleermuizen aanzienlijk toegenomen. Vleermuizen vormen door hun nachtelijke
en geheimzinnige leefwijze echter een moeilijke
diergroep om te bestuderen. Bovendien lijken
Europese vleermuizen veel op elkaar en ze zijn
doorgaans niet eenvoudig van elkaar te onderscheiden. De bestaande veldgidsen van zoogdieren geven in het algemeen te weinig informatie
over vleermuizen om ze in veel gevallen werkelijk
op naam te kunnen brengen.
Door de gedetailleerde beschrijvingen in
deze gids worden veldstudies aan vleermuizen voor veel mensen, die daarvoor
belangstelling hebben, aanzienlijk toegankelijker. Bovendien wordt in deze
gids extra aandacht geschonken aan de
bedreiging van vleermuissoorten in
Nederland en België. Daarnaast bevat
deze gids veel informatie over de biologie van vleermuizen en practische informatie over onderzoek aan deze dieren.
Meer dan 100 foto's in kleur geven een
belangrijke toelichting op de tekst. De
pentekeningen van de schedel- en
gebitskenmerken geven een unieke aanvulling op de soortbeschrijvingen. De
gids is vertaald en bewerkt door Peter
Lina, een internationaal vleermuisdeskundige. De gids van uitgeverij Tirion uit Baarn is
sinds kort te koop in de boekhandel voor f 49,90.

