


Nieuwsflits 

Gou(l1)r03em. Foto: Hans Witte. 

Goudbrasem 
In de netten van het Koninklijk 
Nederlands Instituut voor 
Zeeonderzoek (NIOZ) op Texel zijn 
de afgelopen maanden 14 goud- 
brasems gevangen. ln de Noordzee 
is de goudbrasem uiterst zeldzaam 
en in Nederland is deze soort zelfs 
nog nooit eerder gevangen. De 
goudbrasem komt algemeen voor 
in de Middellandse Zee en staat 
daar onder de naam dorade rose 
ook vaak op het menu. De goud- 
brasem komt uit de groep van de 
zeebrasems. ln de Atlantische 
Oceaan komt de soort voor net ten 
zuiden van de Noordzee, vanaf 
Senegal tot aan Het Kanaal. Of de 
goudbrasem hier vaste grond 
onder de voeten kan krijgen, zal 
moeten blijken. Feit is dat ook 
andere zuidelijke soorten met een 
vergelijkbare verspreiding hier 
steeds vaker gezien worden. Dit 
kan te maken hebben met de 
opwarming van de Waddenzee. 
Volwassen goudbrasems worden 
wel 70 centimeter. Inmiddels zijn 
14 exemplaren gevangen, waarvan 
er twee voor het publiek te zien zijn 
bij Ecomare (met dank aan Hans 
Witte). 

Nachtvlinders van Petten op CD 
Rineke Gronert en Peter 
Spannenburg wilden de resultaten 
van hun onderzoek naar de nacht- 
vlinders rond Petten in een boek 
publiceren, maar dat werd helaas 

te duur. Nu hebben zij alles op een 
CD gezet, die belangstellenden 
kunnen kopen. Na een beschrijving 
van hun werkwijze en van de 
gebieden waar ze gevangen heb- 
ben, volgt een overzicht van de 16 
families en de 320 soorten die zij 
waargenomen hebben. Van iedere 
soort geven zij bijzonderheden 
over hun biologie (onder andere 
biotoop en voedselplanten), hun 
uiterlijk en de periode waarin zij 
vliegen. Van vrijwel alle soorten zijn 
fraaie foto's van levende dieren 
opgenomen, wat de gelegenheid 
biedt al bladerend in de CD ook te 
genieten van de onvoorstelbare 
vormen- en kleurenpracht van 
deze insecten. Dagvlinders zijn er 
eigenlijk een beetje ordinair bij. 
Binnen de kop van Noord-Holland 
kan de CD daardoor ook dienen 
als veldgids, want daar zullen niet 
veel nachtvlinders vliegen die er 
niet op staan. 
De CD kan besteld worden bij 
Rineke Gronert, Plein 1945 nr. 9, 
1755 NH Petten. 0226-381209. e- 
mail: argr@wanadoo.nl. 
Banknummer 3115.54.253, t.n.v. 
Rineke Gronert, Petten. 
De CD kost 6 10,-, inclusief de 
verzendkosten. Warm aanbevolen! 
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Grote schaatsenrijder 
De grote schaatsenrijder Aquarius 
paludum is één van de grootste 
soorten schaatsenrijders in ons 
land. Hij is makkelijk te herkennen 

. 

aan zijn formaat: ongeveer twee- 
maal die van de andere soorten die 
in onze provincie voorkomen. Voor 
1980 waren er vooral vondsten in 
de zuidoostelijke helft van het land 
bekend. Hierna nam het aantal 
waarnemingen echter sterk toe en 
nu is deze mooie soort zeer talrijk 
in het Vechtplassengebied. Boven 
het Noordzeekanaal was echter 
alleen nog een waarneming uit de 
duinen bekend (Verspreidingsatlas 
Nederlandse Wantsen, deel l). ln 
2006 werden er een paar gezien 
op de Noorderijpfas, in 
Amsterdam-Noord, in juli 2007 een 
paar in Heerhugowaard (waarne- 
mingen David Tempelman), maar 
het opvallendst was een hele ver- 
zameling van deze beesten op 30 
juni 2007 in het Robbenoordbos 
(Bob Woets, via www.waarne- 
ming.n|). De soort heeft zich dus 
inmiddels over zowat de hele pro- 
vincie verspreid. Wie ziet de eerste 
op Texel? 

Grote schaatsenrflden 
Foto: Bob Woets. 

Jen everb esspanner Thera juniperata 
Foto: Bert Pis. 
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