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Tuimelaar 
Willem van der Waal en Anton 
Duif houwer zagen op 20 decem- 
ber 2006 aan de Hondsbossche in 
Camperduin drie tuimelaars 
langstrekken. Tuimelaars zijn zeld- 
zaam in onze kustwateren. 
Spectaculair was dat op 12 
augustus 2004 een groep van ten- 
minste 100 dolfijnen langs de kust 
bij Den Helder de Waddenzee 
introk. De helft van deze dolfijnen 
zwom tot aan Breezand bij de 
Afsluitdijk door om vervolgens 
tegen de avond naar de Noordzee 
terug te keren. Afsplitsingen van 
deze groep waren al eerder in de 
loop van de middag via Texel weer 
naar de Noordzee getrokken. Op 9 
september 2004 namen vogeltrek- 
waarnemers bij Camperduin ten- 
minste 60 tuimelaars waar die op 
enkele kilometers uit de kust in 
noordelijke richting voorbij zwom- 
men. Tuimelaars zijn meer kustge- 
bonden dolfijnen die oorspronkelijk 
in het Marsdiep voorkwamen maar 
er ongeveer 50 jaar geleden zijn 
verdwenen. Betekenen al deze 
waarnemingen misschien de terug- 
keer van de Tuimelaar in onze 
omgeving? 

Nieuwsflits 
Noord-Hollandse natuurdag 
succesvol verlopen. 
Zaterdag 9 december heeft nabij 
het Sloterdijkstation te Amsterdam 
de vierde Noord-Hollandse natuur- 
dag plaatsgevonden. Ruim 300 
mensen kwamen daar de bevindin- 
gen aanboren van een elftal van de 
Noord-Hollandse natuuronderzoe- 
kers. zij gaven met behulp van dia- 
projector en beamer en een goed 
verhaal een beeld van de rijkdom 
van de natuur in de provincie. De 
stands van de diverse natuurgroe- 
pen en een goed opgezette boe- 
kenmarkt zorgden voor een stijlvol- 
le aankleding. Van grijze zeehon- 
den tot tandjesmos kreeg deze 
dag de aandacht. Gedegen onder- 
zoeksresultaten werden gepresen- 
teerd en maakten duidelijk hoe de 
natuur dicht bij huis er voor staat. 
De natuurdag is georganiseerd 
door de samenwerkende natuur- 
organisaties verenigd in het 
Provinciaal Onderzoek Flora en 
Fauna (POFF) in samenwerking 
met Landschap Noord-Holland en 
financieel gesteund door de 
Nationale Postcodeloterij. 
Ben Pronk 

Goudknopje 
In het afgelopen nummer van 
Tussen Duin en Dijk stond een arti- 
kel over het goudknopje van Koos 
Ballintijn. Gebieden waar de soort 
min of meer constant voorkomt zijn 
Zuidelijk Flevoland, het 
Lauwersmeer, de Friese waarden, 

Zaanstreek-Waterland en het estu- 
ariëngebied in Zuidwest Nederland. 
Ganzen spelen waarschijnlijk met 
andere watervogels een rol bij de 
verspreiding van de zaden van 
goudknopje. 
ln reactie op het artikel meldt 
Sytske Dijksen dat dit plantje al 
enige jaren op Texel groeit. De 
vindplaatsen zijn in Waal en Burg 
en zuidelijk van Den Hoorn, in het 
Hoornder Nieuwland. Ook Texel is 
een zeer rijk ganzengebied! 

Onderzoek bruinvissen 
Het merendeel van de bruinvissen 
dat dit jaar aanspoelde op de 
Nederlands stranden is door ver- 
drinking in visnetten om het leven 
gekomen. Een ander deel van de 
bruinvissen bleek vooral niet 
gezond te zijn. Dit zijn de belang- 
rijkste conclusies uit onderzoek 
naar de oorzaak van het sterk 
gestegen aantal bruinvissen dat 
dood aangespoelde. De sterke 
toename van het aantal dood aan- 
gespoelde dieren is reden geweest 
voor minister Veerman van LNV om 
onderzoek te laten verrichten naar 
de oorzaken. Het onderzoek is op 
Texel uitgevoerd door Wageningen 
IMARES in samenwerking met het 
Koninklijk Nederlands Instituut voor 
Onderzoek der Zee (NIOZ). Het 
ministerie zal samen met de visse- 
rijseotor gaan bekijken welke vorm 
van visserij hier medeverantwoor- 
delijk voor is en welke vervolgstap- 
pen moeten worden genomen. 

• Goudknopje. Foto: Sytske Düksen/Foto Fitis. 


