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Historische waarnemingen uit de kelders van het Zoölogisch Museum Amsterdam
Tekst & foto’s: M. Glorius
Niet alleen inzicht in de huidige verspreiding van
vissoorten in Nederland is belangrijk, ook
historische waarnemingen kunnen bijzonder
interessant zijn. Door historische waarnemingen
te achterhalen kunnen we een beter beeld krijgen
van de vroegere verspreiding van soorten.
In dit kader ben ik tijdens mijn stage bij
RAVON naar Amsterdam afgereisd om daar in
de collectie van het Zoölogisch Museum naar
Nederlandse
vissoorten
te
zoeken.
Eenmaal daar aangekomen werden we de kelder
in gestuurd waar verschillende kamers met
kasten vol gelige potjes met vissen op sterk
water stonden. Naast talloze preparaten uit de
voormalige Nederlandse koloniën waren ook
veel potjes met inheemse vissoorten aanwezig.
Ons doel was, om de in Nederlandse gevangen
soorten hier tussen uit te “vissen”.

Dit bleek nog een hele opgave, aangezien er
ongeveer 13 miljoen geregistreerde objecten in
het Zoölogisch Museum aanwezig zijn. Gelukkig
stonden de meeste preparaten op soort
gesorteerd. Langzaam maar zeker kwamen
tussen de slecht verlichte, nauwe gangetjes steeds
meer oude waarnemingen van vissoorten “boven
water”. Hier tussen zaten enkele bijzondere
waarnemingen, zoals een grote modderkruiper
(Misgurnus fossilis) uit de maag van een bosuil.
Ook zaten er veel oude preparaten tussen,
sommige daterend uit 1850. Na soms wel meer
dan een eeuw in de vergetelheid gestaan te
hebben, zijn veel waarnemingen nu alsnog
geregistreerd om hiermee een waardevolle
bijdrage te leveren aan de historische
verspreidingsgegevens
van
Nederlandse
vissoorten.

Visatlas Noord-Holland
Tekst: W. Kuijsten
Stichting RAVON gaat in samenwerking met
Landschap Noord-Holland de komende drie jaar
werken aan een nieuwe verspreidingsatlas van de
Noord-Hollandse brak- en zoetwatervissen. De
nieuwe atlas draagt bij aan een adequate
bescherming van deze dieren.
Uit beschikbare gegevens bleek dat er nog veel te
ontdekken is in deze provincie. Bepaalde
gebieden zijn nog nooit goed onderzocht en
door het maken van een verspreidingsatlas willen
we hier verandering in brengen.
Op zaterdag 25 april 2009
heeft de eerste excursie
plaatsgevonden in het kader

van de vissenatlas Noord-Holland. De excursie
vond plaats in de Eilandspolder bij Driehuizen
op het terrein van Landschap Noord-Holland.
Met een opkomst van ongeveer 40 vrijwilligers,
het mooie weer en het grote aantal soorten (14)
dat gevangen is werd het een zeer geslaagde dag.
Het komende jaar zal er iedere maand (tot
november) een excursie worden gegeven. In de
visagenda zijn de excursiedatums opgenomen.
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