Aankondiging cursus: Sporen grote en
middelgrote roofdieren
De Zoogdiervereniging organiseert de tweedaagse cursus ‘Sporen grote en
middelgrote roofdieren’ op 30 januari en 6 februari 2020.
Onderzoek naar de aanwezigheid van zoogdieren is ingewikkelder dan bijvoorbeeld die
van vogels. Voor de middelgrote en grote roofdieren zijn het zoeken naar en analyseren
van sporen een goede methodiek. Echter, hoe voorkom je dat je ziet wat je wilt zien,
maar blijf je scherp in het waarderen van waarnemingen?
Sporendeskundige Annemarie van Diepenbeek en wolvendeskundige Glenn Lelieveld
nemen je in twee dagen mee in de wereld van prenten, uitwerpselen en gedode dieren.
Je krijgt inzicht in hoe je deze sporen kunt determineren, maar ook hoe je deze moet
vastleggen en op waarde moet inschatten. Ook komt het gedrag van roofdieren
uitgebreid aan bod.
Dag 1: Hondachtigen en grote marterachtigen
Loopsporen, uitwerpselen en prooiresten van wolf, vos, goudjakhals, wasbeerhond, hond,
das en otter.
Mini-cursus op zicht herkennen van de hondachtigen.
Gedragsecologie van roofdieren (incl. surplus-killings).
Dag 2: sporen katachtigen en middelgrote marterachtigen
Loopsporen, uitwerpselen en prooiresten van lynx, wilde kat, huiskat, boom- en
steenmarter.
Mini-cursus op zicht herkennen van de katachtigen.
Vastleggen van waarnemingen en de waardering van waarnemingen.
Na afronding van de cursus beschikken deelnemers over:
- meer actuele kennis van ecologie, sporen en landschapsgebruik van de
Nederlandse grote en middelgroet roofdieren;
- kunnen ze waarnemingen op waarde inschatten; en
- kunnen ze deze kennis effectiever inzetten in hun eigen situatie.
Doelgroep
Deze cursus is gericht op (veld)medewerkers, ecologen en projectleiders van ecologische
adviesbureaus, en ecologen, projectleiders en boswachters van terreinbeheerders en van
overheden en bevoegde gezagen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen,
ministeries en rijksdiensten, welke met grote en middelgrote roofdieren te maken
hebben. Doordat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers deelnemen ontstaat een
unieke leersituatie.
Docenten
De cursus ‘Sporen grote en middelgrote roofdieren’ wordt gegeven door:
Annemarie van Diepenbeek (auteur Veldgids Europese Diersporen) en Glenn Lelieveld
(Zoogdiervereniging/Wolvenmeldpunt).
Waar en wanneer
De cursus is op 30 januari en 6 februari 2020 in Nijmegen.
Kosten
De kosten bedragen € 350,- p.p. exclusief btw, inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en
lunch.

Meer informatie
U kunt op maandag t/m donderdag (tussen 9:00 en 12:00 uur) contact opnemen met
het secretariaat van de Zoogdiervereniging (024-7410500).
Aanmelden
Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op
http://www.zoogdiervereniging.nl/cursussen. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging
van inschrijving en de wijze waarop u dient te betalen.
Annuleren van deelname aan de cursus is alleen schriftelijk mogelijk tot twee weken voor
aanvang van de cursus. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij te
weinig deelnemers kan de Zoogdiervereniging besluiten de cursus te annuleren (uiterlijk
twee weken voor aanvang van de cursus). De volledige voorwaarden staan op
http://www.zoogdiervereniging.nl/aanmelden-cursussen-voor-professionals.

