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Mededelingen

Konijnen en Viraal Hemorrhagisch Syndroom

Contact: M.W.G. van de Bildt, Afdeling Virologie, Erasmus MC Rotterdam, Postbus

1738, 3000 DR Rotterdam (m.vandebildt@erasmusmc.nl).

Eerste broedpogingvan Zeearend Haliaeetus albicilla in Nederland

In een persbericht van Staatsbosbeheer van 22 mei 2006 wordt melding gemaakt van

een broedgeval van een paartje Zeearend in de Oostvaardersplassen, Hoewel SBB

suggereert dat om hetzelfde adulte mannetje en bijna-volwassen vrouwtje (Anna, uit

Sleeswijk-Holstein) gaat als overzomerend vastgesteld in 2005 (zie De Takkeling 13:

172-173) is dat nog niet met zekerheid vastgesteld, Wèl zeker is dat het paar zelf een

nest heeft gebouwd in het moerasgedeelte van de OVP, dat daar vanafeind maart op

gebroed is en dat het gedrag vanaf mei duidt op de aanwezigheid van één of meer

jongen. Of er eieren B meervoud B zijn uitgebroed, zoals gemeld in het persbericht,
is evenmin zeker; er is namelijk afgezien van nestcontroles. Mocht dit inderdaadhet

paar zijn dat in 2005 overzomerde, is het aannemelijker dat het wijfje maar één ei

heeft gelegd (immers haar eerste broedpoging). Ook de suggestie van Frans Vera dat

de vestiging te maken heeft met de aanwezigheid van kadavers van edelherten in de

winter, is niet onderbouwd. Voor zover ik weet heeft niemand systematisch gekeken
naar terreingebruik en voedselkeus van de Zeearenden in de OVP. Totdat deze studie

heeft plaatsgevonden is zo’n uitspraak wat voorbarig. En nu maar afwachten of deze

broedpoging met succes wordtbekroond. En hopen dat het jong wordt (gekleur)ringd,
omdat we anders bij gebrek aan basale kennis over vestiging, dispersie en overleving
opnieuw met een vloed vanspeculaties worden overstroomd.

Contact: Staatsbosbeheer(Joke Bijl), 030-6926210of06-12507820.

Zoals iedereen ondertussen wel weet is de stand van het konijn het laatste decen-

nium ingestort. Uit verschillende delen van het land horen we overigens verhalen dat

er sprake is van herstel, maar niettemin is de huidige situatie nog steeds slechts een

schim van wat het was. Afgelopen jaar, 2005, hebben leden van de WRN verspreid
over het land resten van konijnen verzameld bij nesten van kiekendieven, Havik en

Buizerd. Deze resten zijn onderzocht door Thijs Kuiken en Marco van de Bildt van de

afdeling Virologie van het Erasmus MC Rotterdam. In totaal zijn er van 72 konijnen
bruikbare resten ingezameld, van de Waddeneilanden tot Limburg. Uit botresten is

beenmerg geprepareerd en RNA geïsoleerd. In dit RNA is door middel van een PCR

techniek specifiek gezocht naar genetisch materiaal van RVHD (het VHS virus). In

drie van de monsters is inderdaad RVHD aangetroffen, namelijk in twee monsters van

juni 2005 van Terschelling (1x prooi Bruine Kiekendief, 1x dito Blauwe Kiekendief),
en in een monster uit 2003 uit de omgeving van Groesbeek. Van ditRNA uit de konij-

nenbotjes is de nucleotide sequentie bepaald om de isolaten met elkaar en met een

eerder door Erasmus MC geïsoleerd virus te kunnen vergelijken. De andere monsters

waren negatief voor RVHD.


