


Nieuwsflits 

Zeldzame vis op Texelse 
strand: Evervis 
Vinders Nienke en Jan Ravenstijn 
wisten niet wat ze zagen en gin- 
gen ermee naar Ecomare. Volgens 
Pierre Bonnet, bioloog bij 
Ecomare, is deze soort nooit eer- 
der op het Nederlandse strand 
gevonden. Eveivissen lijken op 
zonnevissen, maar missen de 
karakteristieke zwarte vlek op het 
lichaam en hebben ook niet van 
die lange vinnen. De evewis 
behoort overigens tot een andere 
familie die slechts acht soorten 
telt. Evervissen leven bij voorkeur 
in diep water (1 10-400 meter). Zij 
komen voor ten zuiden van Ierland 
en Engeland, aan de Atlantische 
zijde van Het Kanaal. ln diep water 
voeden zij zich vooral met holte- 
dieren. Soms komen zij in zulke 
grote aantallen voor, dat zij buiten 
hun zuidelijke verspreidingsgebied 
tot in de noordelijke wateren door- 
dringen. Hierdoor worden zij ook af 
en toe in de zuidelijke Noordzee 
gesignaleerd. Hier eten zij roei- 
pootkreefjes en andere 
kreeftachtigen. De evervis is langs 
de Nederlandse kust zeldzaam. ln 
1965 werd een 17 om lang exem- 
plaar in het Brouwershavense Gat 
gevangen. ln de collectie van 
Naturalis zijn naast het bovenge- 
noemde exemplaar nog slechts 
twee andere exemplaren aanwezig 
die uit de Nederlandse wateren 
afkomstig zijn. De evervis van Texel 
wordt binnenkort opgenomen in 
de collectie van Naturalis. 

Meeuwen 
Voor de meeuwenliefhebbers heeft 
de Vogelwerkgroep Amsterdam 

een special uitgegeven over de 
herkenning van eerste kalenderjaar 
grote meeuwen: zilvermeeuw, klei- 
ne mantelmeeuw, geelpootmeeuw 
en pontische meeuw. 
Twee meeuwenspecialisten 
Mars Muusse en Ruud Alter burg 
hebben hun kennis, ervaring en 
veel fotomateriaal gebundeld in 
deze uitgave. De special is vooral 
interessant voor vogelaars die 
geïnteresseerd zijn in de herken- 
ning van deze soorten, maar die 
hier nooit aan begonnen zijn van- 
wege de vermeende complexiteit. 
Aan de hand van uitgebreide 
beschrijvingen, kleurenfoto's en 
tekeningen is getracht duidelijk te 
maken dat de meeste 1e-kalen- 
derjaar vogels zonder problemen 
te herkennen zijn. De uitgave kan 
via de website van de VWGA wor 
den besteld. 

Recordaantal ringslangen 
Het 121/2 -jarig juloileumfeest van 
de ringslangenwerkgroep Groot 
Amsterdam is afgelopen zomer 
opgeluisterd met een nieuw record 
aantal ringslang eieren. ln de 
Amstelveense Poel en Waterland 
Oost zijn nog nooit zoveel eieren in 
de aangelegde broeihopen aange 
troffen. Om een indruk te geven 
de Amstelveelse Poel zijn in 
4 broeihopen 1505 eieren geven 
den, waarvan 1203 zijn uitgeko 
men en in Waterland-Oost zijn in 
2 broeihopen 190 eieren gevonden 
waarvan 178 zijn uitgekomen. Een 
uitkomst percentage van 81 pro 
cent! Al met al is 2005 een zeer 
succesvol jaar voor de ringslang 
en de werkgroep (informatie: 
Martin Melchers). 

Zuidelijke boomsprinkhaan tot 
in Den Helder doorgedrongen 
De zuidelijke boomsprinkhaan 
(Meconema meridionale) werd in 
1992 voor het eerst in Nederland 
aangetroffen, in het Rijnmondgebied. 
Sindsdien zijn er vele vindplaatsen 
in ons land bijgekomen. Op 28 
oktober 2005 vond Bert Pils een 
vrouwtje van deze bijzondere soort 
in Den Helder, op de spiegel van 
zijn auto. Een symbolische vondst, 
want men neemt aan dat de die- 
ren vanuit hun oorsprongsgebied in 
Italië met vakantiegangers zijn 
meegelift naar noordelijker streken. 
Alleen was Bert Pijs de hele week 
niet verder geweest dan Den 
Helder Zuid. Het is niet verbazing- 
wekkend dat de waarnemingen in 
Nederland vooral uit steden stam- 
men, omdat het klimaat hier milder 
is dan in open gebied. De vondst 
in Den Helder is veruit de meest 
noordelijke in Nederland en voor 
zover bekend ook in Europa. 
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