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Levende braam aangespoeld
op Texel
Op vrijdag 28 november trof perso-
neel van de TESO een nog levende
braam van 54 cm aan op de oever
bij de aanlegsteiger. De vis is naar
Ecomare gebracht, maar overleed
korte tijd later. Het is voor het eerst
dat een levende braam aanspoelt
op Texel.
Bramen (Brama brama) zijn roofvis-
sen die voorkomen in de
Atlantische Oceaan in water dieper
dan ongeveer 100 meter. De
Noordzee is niet diep genoeg en
hoort dan ook niet tot hun natuur-
lijke leefgebied. Tijdens onderwa-
terstormen kunnen ze in de
Noordzee terecht komen.
Bij rustig weer zwemmen ze dan
weer naar de oceaan. Soms raken
ze echter zo gedesoriënteerd dat

ze op de kust terecht komen.
Na een diepzeestorm spoelen vaak
in enkele weken tijd meerdere bra-
men aan. Dit is lange tijd niet voor-
gekomen, maar tussen 17 novem-
ber 2008 en 10 januari 2009 zijn
ongeveer 60 bramen aangespoeld
op de Nederlandse kust, waarvan
34 in Noord-Holland.

Boek over vinkenbaan
Vinkenbaan Castricum ligt in het
Noord-Hollands Duinreservaat op
drie kilometer ten westen van
Castricum. Van 1960 tot eind 2006
zijn hier ruim 350.000 vogels
gevangen, verdeeld over ruim
tweehonderd soorten. Dit boek
presenteert de resultaten. Per
soort worden aantalsveranderin-
gen, fenologie (doortrekperiodes in
voor- en najaar), verschillen tussen
leeftijdsgroepen en geslachten en
activiteitenpatroon besproken en
weergegeven in grafieken. Er
komen veel aspecten aan bod die
in het veld niet opvallen, zoals de
fenologie van ‘s nachts trekkende
zangvogels, kwartels en rallen. De
terugmeldingen, die op kaarten zijn
weergegeven, onthullen de trek-
routes. Nieuw voor Nederland is
dat veranderingen in de doortrektijd
door de jaren heen zijn berekend:
een hot item in verband met kli-
maatsverandering. Het boek is te
bestellen door
€ 20 + € 3,80 porto over te maken
op giro 43 80 680 tnv
VWG Castricum sectie Vinkenbaan
te Alkmaar.

Huismoeders
Vlinders zijn fragiele diertjes en als
ze eenmaal dood zijn, vind je er al
gauw niets meer van terug. Soms
echter worden tientallen resten van
nachtvlinders bij elkaar aangetrof-
fen. In november vond Wim Klein
Schiphorst in een achteraf hoekje
in een schuur in Heiloo meer dan
tachtig losse vleugeltjes van de
huismoeder (Noctua pronuba). De
huismoeder is een nachtvlinder die
graag een schuur binnenvliegt om
te rusten. Dit kan overdag zijn,
maar soms ook tijdens een warme
periode in de zomer (een soort
zomerrust).

Volgens Wim Klein Schiphorst is
de huismoeder de meest voorko-
mende nachtvlinder in zijn tuin in
Heiloo. Het lijkt erop dat deze
schuur een geliefde plek was voor
huismoeders, maar het zou ook
goed kunnen dat de vlinders buiten
zijn gevangen en mee naar binnen
zijn genomen om te worden opge-
geten. Mogelijk zijn de huismoe-
ders opgepeuzeld door vogels of
vleermuizen; er zit een klein vlieg-
gaatje in de wand van de schuur.
Vleermuizen zijn het meest waar-
schijnlijk, want die zijn, net als de
huismoeders, ’s nachts actief en
het is bekend dat ze vaste peuzel-
plekken hebben (bericht van de
Vlinderstichting).
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� Huismoederkerkhof.
Foto Wim Klein Schiphorst.

� Braam. Foto Ecomare.

Nieuwsflits

10.000 nauwkeurige positiebepalin-
gen van de dieren. Omdat er ook
recente vegetatiekaarten en infra-
roodfoto’s van het gebied zijn, kan
goed onderzocht worden in welke
vegetatietypen de dieren zich
ophouden. Een eerste ruwe analyse
van de gegevens laat zien dat
ondanks het grote aanbod aan gra-
zige duingraslanden de dieren daar
geen voorkeur voor hebben.
Daarnaast zijn ze opvallend veel te

vinden aan de oever van (en soms
ook in!) het enige meertje in het
gebied, het Meertje van
Andriessen.

De dieetkeuze wordt onderzocht op
drie manieren: door directe obser-
vatie, door mestanalyse en door
onderzoek aan zogenoemde perma-
nente transecten. Directe observatie
blijkt heel moeilijk te zijn: de dieren
zijn enigszins schuw, maar vooral
kunnen ze zich door het reliëf en
de vele begroeiing in het gebied
makkelijk aan het zicht onttrekken.
Dus ook voor de onderzoekers blijft
het zien van de groep wisenten een
bijzondere gebeurtenis.

Vrijwilligers doen de monitoring
van broedvogels, libellen en dag-
vlinders. Ook wordt er door vrij-
willigers gekeken naar de flora
(bijzondere soorten van duinvallei-
en) en wordt langs vaste transecten
nauwkeurig de vegetatiestructuur,
de soortsamenstelling en de vraat
bijgehouden. De Stichting Bargerveen
van de Radbouduniversiteit doet met
potvallen onderzoek aan bodembe-
wonende insecten als spinnen,

kevers, mieren en sprink-hanen.
Van deze diergroepen is bekend dat
ze sterk reageren op veranderingen
in vegetatiemozaïeken. In de toe-
komst wordt het onderzoek mis-
schien uitgebreid naar bloembezoe-
kende insecten en mestfauna.
Om het onderzoek goed te kunnen
uitvoeren is het gebied tijdelijk
opgedeeld in een noordelijk deel,
waar de wisenten nog niet kunnen
komen, en een zuidelijk deel. Het
noordelijk deel is zodoende een
controlegebied. Als eerste wordt de
uitgangssituatie vastgelegd, waarna
mogelijke veranderingen die door
de wisenten in de toekomst worden
veroorzaakt, kunnen worden

Gezien de bouw denken wetenschappers dat
de wisent van oorsprong een bosdier is, dat relatief

veel bladeren, twijgen en bast eet

� Wisenten bij het Meertje van Andriessen; op de achtergrond het uitzichtpunt voor bezoekers. Foto Hubert Kivit.

gevolgd. Voorjaar 2008 is het raster
tussen beide delen verwijderd.
De universiteiten zijn bezig het
onderzoek aan de wisent in het
Kraansvlak in te bedden in een
groter Europees georiënteerd
onderzoek. Vanwege de bedreigde
status van de wisent (de soort staat
op de IUCN Rode lijst als ‘endan-
gered’) is meer ecologische kennis
van groot belang voor het behoud
van de soort. Die kennis is nodig
om over te kunnen gaan tot suc-
cesvolle herintroducties in
Nederland en de rest van Europa.

Bij het wisentonderzoek in het
Kraansvlak kunnen nieuwe vrij-
willigers goed gebruikt worden,
specialisten (voor vlinders, vogels,
libellen enzovoorts), maar ook
mensen die minder kennis maar
wel tijd hebben voor bijvoorbeeld
het opnemen van vegetatietransec-
ten. Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen met Hubert Kivit
(hubert.kivit@pwn.nl).
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