


Nieuwsflits 

Koolmezen doen het op 
karakter 
Mensen vinden elkaar meer op 
grond van hun persoonlijkheid dan 
op basis van hun uiterlijk, zeggen 
ze. Dieren daarentegen zouden 
vooral met hun uiterlijk pronken om 
aantrekkelijk te worden voor het 
andere geslacht. Dat laatste blijkt 
niet het hele verhaal. Want bij kool- 
mezen speelt karakter wel degelijk 
een rol in de voortplanting, onthult 
een studie van een groep biologen 
onder leiding van dr. Kees van 
Oers van het Nederlands instituut 
voor Ecologie (NIOO-KNAW). 
Koolmeesvrouwtjes van paartjes 
die sterk overeenkomen in karak- 
ter, paren aanzienlijk vaker buiten 
de deur dan vrouwtjes van andere 
koppeltjes, vonden Van Oers en de 
zijnen. Ze hebben dus relatief veel 
buitenechtelijke nakomelingen. 
Aldus speelt persoonlijkheid een rol 
bij de seksuele selectie. 

Spectaculaire roofvogeltrek 
Op 11, 12 en 13 september werden 
bijzondere aantallen roofvogels 
gezien op telposten in ons land. 
Op zaterdag de 13e was het top. 
Achter een wegtrekkend smal 
regenfront trokken vele honderden 
roofvogels naar het zuiden. 
Spectaculair waren bijvoorbeeld de 
aantallen visarenden. Ook het aan- 
tal bruine kieken was absoluut 
ongekend. Op veel telposten sneu- 
velden zaterdag de records, zoals 
bijvoorbeeld bij Parnassia, 
Bloemendaal (62), Bijzonder was 
verder het aantal wespendieven 
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dat zaterdag overkwam, zeker ook 
omdat de piek van de doortrek van 
deze soort meestal al in de tweede 
helft van augustus valt. Zo trokken 
er 111 over de Tafelberg bij Huizen. 
Die drie dagen werden er op de 
gezamenlijke telposten in de 
Benelux in totaal maar liefst 381 
visarenden, 2261 bruine kiekendie- 
ven en 1621 wespendieven geteld. 

Onderzoek zomerganzen 
Overzomerende ganzen zijn vol- 
gens velen een probleem gewor- 
den. Het gaat daarbij om de grau- 
we gans, maar ook om toenemen- 
de aantallen brandganzen, verwil- 
derde boerenganzen, Canadese 
ganzen en nijlganzen. De ganzen 
zouden landbouwschade veroorza- 
ken, maar ook schade aan natuur- 
gebieden en risico's bij de vliegvei- 
ligheid (Schiphol). De Provincie 
Noord-Holland schrijft ontheffingen 
uit voor afschot en het vangen en 
doden van de ganzen. Zo zijn er 
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0g exe1 dit voorjaar circa driegui- z n ganzen gevangen en ge ood. 
Toch is de omvang van de schade 
en het probleem niet precies 
bekend. Daarom zijn er in het afge- 
lopen jaar verschillende onderzoe- 
ken uitgevoerd, onder meer naar 
ganzen en weidevogels in het 
Wormer- en Jisperveld door Alterra 
en radaronderzoek in de 10 km 
zone rondom Schiphol door 
bureau Waardenburg. De resulta- 
ten zijn op dit moment nog niet 
beschikbaar maar zodra we meer 

Behaarde rode bosmíeren 
Formica rumba. Foto: Bert Pis. 

weten, zullen wij hierover berichten. 

Grauwe ganzen. Foto: Bert Pis. 

Topziekte bij bosmieren 
Bepaalde schimmels veroorzaken 
bij insecten de zogenaamde 'top- 
ziekte': Een besmet insect klimt in 
een plantenstengel waarna het zich 
in de top vastklemt. De schimmel 
dringt door het skelet naar buiten, 
er verschijnen sporen en de wind 
verspreidt deze. ln de duinen van 
Bergen heeft Peter Boer bij de 
behaarde rode bosmier (Formica 
rumba) de topziekte waargenomen 
die wordt veroorzaakt door de 
schimmel Pandora myrmecophaga. 
Dit is de eerste waarneming in 
Noord-West Europa. Proeven om 
andere soorten mieren met deze 
schimmelsoort te besmetten mis- 
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