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Nieuwsflits

Kees Camphuysen
Veldmuis toch niet op Texel?

Geboeide
dolfijnen
● Dolfijn bij boei. Foto: Salko de Wolf / Ecomare.

Sommige ‘verdwaalde’, solitaire dolfijnen
hechten zich aan markeringsboeien. Bij gebrek
aan soortgenoten? We weten het niet.
Vrijwel alle soorten dolfijnen
zijn sociale dieren die in groepen
voorkomen. Binnen deze groepen
zijn ongetwijfeld allerlei familieverbanden te ontdekken, maar
die zijn feitelijk alleen bij de allergrootste dolfijn, de orka, goed
onderzocht. Ook de gewone dolfijn
Delphinus delphis en de gestreepte
dolfijn Stenella coeruleoalba zijn
groepsdieren, waarbij kuddes soms
uit duizenden individuen kunnen
bestaan. In Nederland kennen we
deze soorten opvallend genoeg als
zeldzame, maar vooral solitaire
bezoekers. Behalve dat ze alleen
zijn, zien we ze in ‘atypisch habitat’
(modderig kustwater en havenmondingen in plaats van helder oceaanwater). Het kan haast niet anders, of
dit zijn van hun groep afgedwaalde
individuen, misschien wel reddeloos verloren bij afwezigheid van
hun groepsgenoten voor zover het
om subadulte dieren gaat. Bovendien doet zich bij sommige dieren
iets opvallends voor: verscheidene
gewone dolfijnen bleken bijzon22● 1

der gehecht te zijn aan bepaalde
markeringsboeien in onze waterwegen. De dieren waren er niet bij
weg te slaan. Zo zwommen er van
21 januari 1999 tot tenminste 10
februari van dat jaar twee gewone
dolfijnen in de monding van de haven van Scheveningen rond, vrijwel
altijd bij een knalgele wrakboei.
Van december 2001 tot en met april
2003 kon een gewone dolfijn in de
Westerschelde aangetroffen worden
bij een groene boei met opschrift
MG17. Incidentele uitstapjes daargelaten, kon het dier daar vrijwel
steeds worden aangetroffen. Van 14
november tot en met 12 december
2004 verbleef een gewone dolfijn in
het Marsdiep bij de boei S10, vier
dagen later bivakkeerde hetzelfde
dier voor de veerhaven van Texel
bij de knalrode MK2 en later werd
het dier (steeds kort) aangetroffen
bij de boeien MG17, MG16 en T2.
Tijdens het verblijf bij de MK2
werd een bezoek aan de dolfijn gebracht met het LNV vaartuig Phoca,
en daarbij bleek het dier ‘nerveus‘

rond de boei te blijven zwemmen,
totdat het schip op minder dan 20
meter afstand genaderd was. Een
kort bezoekje aan het schip werd
onmiddellijk gevolgd door een flink
aantal rondjes om de boei. Kleine,
strakke rondjes, alsof de boei zekerheid en houvast bood. Dit gedrag is
moeilijk te verklaren, anders dan in
menselijke termen: bij gebrek aan
vriendjes, houvast zoeken bij iets
anders? Uiteraard kunnen boeien
vis aantrekken, waardoor dit feitelijk voedselbronnen kunnen zijn,
maar dit verklaart niet de langdurige en opvallende gehechtheid aan
bepaalde boeien in een lange reeks
van markeringstonnen. Zoals zo
vaak, we weten het niet. Opvallend
en daarmee interessant is dit gedrag
in elk geval wel.
Kees Camphuysen
NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut
voor Onderzoek der Zee
Postbus 59, 1790 AB Den Burg Texel
kees.camphuysen@nioz.nl

Dit voorjaar ontstond er veel ophef
over
de mogelijke komst van de
● Bijschrift
veldmuis op Texel. Ondertussen is
nader onderzoek gedaan op het
eiland waaruit blijkt dat van definitieve vestiging nog geen sprake
is. In maart van dit jaar kwamen er
bij de Zoogdiervereniging enkele
foto’s binnen van een door een kat
op Texel gevangen muis (zie tD&D
2010 nr. 3). De komst van de veldmuis naar Texel zou slecht nieuws
zijn voor de noordse woelmuis,
daar beide soorten serieuze concurrenten van elkaar zijn. Om meer
zekerheid te krijgen over het al dan
niet aanwezig zijn van de veldmuis
op Texel zijn in oktober drie locaties
onderzocht op het voorkomen van
de soort in de directe omgeving
van de vindplaats van de mogelijke
veldmuis, met behulp van in totaal
honderd live traps. Op alle vanglocaties werden alleen noordse
woelmuizen gevangen. Het lijkt er
dan ook op dat er momenteel toch
(nog) géén veldmuizen op Texel
voorkomen. Wat betreft de door
de kat gevangen muis zijn er twee
mogelijkheden:
1. Het dier op de foto was daadwerkelijk een veldmuis. In dat geval
lijkt het er op dat er géén levensNieuwsflits_Tussenkop
vatbare populatie is ontstaan.
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2. Het dier op de foto betrof een
subadulte noordse woelmuis
met een afwijkende vachtkleur.
Subadulte noordse woelmuizen
hebben kortere staarten dan adulte

● Witkopstaartmees. Foto: William Price.

dieren, wat een goede verklaring
zou kunnen vormen voor de relatief
korte staart van de door de kat
gevangen woelmuis.
Bericht van de Zoogdiervereniging
op donderdag 9 december 2010.

Broedvogelatlas

De in december 2010 verschenen
Atlas van de Noord-Hollandse
broedvogels is alom zeer enthousiast ontvangen. Inhoud en vorm
worden geprezen.
Voor wie hem nog niet heeft: de
atlas kan besteld worden door een
e-mail te sturen naar
broedvogelatlasnh@hotmail.com.

Bijzonder najaar

Naast de gaaien, pestvogels en
koolmezen is de witkopstaartmees
de volgende soort die ons land
afgelopen najaar in grote aantallen aandeed. De witkopstaartmees is een ondersoort van de
Nederlandse staartmees en komt
in Fenno-Scandinavië, oostelijk
Europa, Sovjet-Unie en verder oostelijk voor tot in China en Japan.
De vogel is te herkennen aan de

opvallend witte kop, die bijna licht
lijkt te geven. Witkopstaartmezen
worden soms in het najaar in ons
land gezien, maar doorgaans in
zeer kleine aantallen. Het gros
van de meldingen van witkopstaartmezen heeft betrekking op
witkoppige staartmezen. Dit zijn
staartmezen met meer dan gemiddeld wit op de kop, maar niet zo
spierwit als van een witkopstaartmees. Inmiddels lijkt ook duidelijk
te worden waar de invasie zeer
waarschijnlijk vandaan komt. In
de Groote Peel is zeer recent een
witkopstaartmees gevangen met
een ring uit Litouwen. De invasie
van dit najaar lijkt dus uit oostelijke
richting te komen. Op het moment
van schrijven (januari 2011) worden
nog steeds op diverse plaatsen in
Noord-Holland witkopstaartmezen
aangetroffen.

Rectificatie

De rechter foto oppagina 9 van het
vorige nummer (2010/4) kreeg per
ongeluk een verkeerd bijschrift.
Dat moest zijn: Zeeanjelieren
(Metridium senile) op het wrak van
de Scott.
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