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De soap rondom een specht: beter
geen soort dan een verkeerde soort

Voor een exacte soortbepaling moet een veldbioloog niet alleen zien, maar vooral ook
kijken. Het geziene fluitenkruid blijkt na kijken het gouden ribzaad te zijn, het klein
waterhoen wordt het kleinst waterhoen. Als kijken niet genoeg is, kunnen ook film-
beelden en geluid de doorslag geven voor de juiste soort hoewel sommige kenners
altijd blijven twijfelen. En de honingorchis op Schiermonnikoog, is die daar nu echt
verdwenen?

De grote ivoorsnavelspecht(Gampephf/us
prfrn/pa//s) was een imposante vogel, met
een vleugelspanwijdte van bijna een meter
en een grote rode kuifvoor het mannetje
Maar hil was vooral bekend als symbool
voor de verdwenen wildernis. in 1944 voor
het laatst gezien in de Verenigde Staten.

van Fitzpatrick, eerste auteur van het art
kel in Science: "DFt fs wetenschap /n act;e,

gezien van zyn rommeligste, beste kant.

In de omgeving van het Naardermeer heb-
ben medewerkers van Natuurmonumenten

een moeilijke. zeldzame soort gezien,
namelijk het kleinst waterhoen(Poaar7a
pus///a) en wel minimaal negen mannetjes.
Deze soort heeft in Nederland voor het

laatst in 1972 gebroed.

De soap rond deze specht begint in febru-
ari 2004 als hil weer in levende lijve wordt
gezien, door een aantal ornithologen in het
Cache River National \Vildlife Refuge in het
oosten van Arkansas. Er worden zelfs

videobeelden van gemaakt, maar die zijn
vaag en duren slechts vier seconden.
De beelden worden nauwkeurig geanaly-
seerd en een team van zeventien onderzoe.
kers concludeert dat het formaat, de teke-

ning op de vleugels en het witte
verenplukje op de rug duidelijke bewijzen
zijn. Maar kennelijk toch niet overtuigend

genoeg want de waarneming wordt pas in
april 2005 in Sc/enge gepubliceerd, samen
met zeven andere waarnemingen, waar-
schijnlijk van steeds hetzelfde exemplaar.

Sportduikers zijn prima waarnemers want
in de monding van de Oosterschelde ont-
dekten die deze zomer vijf nieuwe zeedier-
soorten. Het gaat om soorten die nog niet
eerder in de Nederlandse wateren zijn aan-
getroKen: de zeester Amps;ura brachfata,
de zandpoliep(CoWmorpha nutarls),
de zakpijp Mo/gu/a camp/anita, de weke
spons (Suberites carnosus) en de vijgspons
(Suberftes.Paus) . In de Oosterschelde wor-
den regelmatig nieuwe soorten ontdekt en
dat komt wellicht door de nieuwe omstan-

digheden van de Zeeuwse kust als gevolg
van de Deltawerken, maar het gestegen
aantal waarnemingen wordt ook toege-

schreven aan de populariteit van de aldaar
beoefende duiksport.

daarom dat de soort al jaren in Nederland
groeit maar over het hoofd is gezien. Oor-
spronkelijk komt hil uit het middelgebergte
van centraal Europa en de plant was in
Duitsland en Beleid reeds aangetroKen

Goed kijken kost vanzelfsprekend tijd
Daarom is het vreemd dat enkele vrijwilli-
gers van FLORON in twee dagen de flora
van het hele eiland Schiermonnikoog in
kaart hebben gebracht. Er werden meer
dan vijfhonderd soorten gevonden en er
zijn, vergeleken met de laatste inventarisa
tie in l99z, tientallen nieuwe bijgekomen.
Maar ook enkele zeldzame verdwenen,
zoals de honingorchis (Heren;rlium mollor-

chfs). Zou er niet te vlug gekeken kunnen
zijn ?

Het nieuws komt wereldwijd in alle media
en vooral de Amerikaanse vogelaars verke-
ren in rep en roer. Ze spreken van 'de ont-
dekking van de eeuw', 'alsof Elvis is terug-
gevonden'. Na de publicatie in Sc/gnoe
komt er twijfel, ook uit wetenschappelijke
hoek en een tegenartikel wordt aangekon
digd: de grote ivoorsnavelspecht zou zijn
verward met een Noord-Amerikaanse

hel mspecht(DWocopus pi/eatus)

Vervolgens worden de kritiek en het al
geschreven tegenartikel ingetrokken.
Er blijken twee geluidsopnamen te zijn
waarop onmiskenbaar de karakteristieke
dubbele klop' van de grote ivoorsnavels-
pecht heeft geklonken. Het commentaar

Voor de florist die goed wil kijken, is er nog
een beloning in petto. \X/ant deze zomer is
het gouden ribzaad(Chaerophy//um
aureum) gevonden, een nieuwe soort voor
de Nederlandse flora. Op twee plaatsen, in
Huizen bil het Gooimeer en bil Nijmegen
langs de Waal. Gouden ribzaad (met lange,
goudbruine vruchten) lijkt sprekend op het
algemene fluiten kruid ( 4r7thr/sous sy/pestrfs)

en de dubbelgangers komen ook op de
beide vindplaatsen voor. FLORON, die de
vondsten bekend heeft gemaakt, vermoedt
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