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WVOF Eilandweek 2010: Terschelling
In 2009 organiseerde de Werkgroep VissenOnderzoek Friesland 
(WVOF) een succesvol lang inventarisatieweekend op Ameland 
met speciale aandacht voor vissen, amfibieën en zoogdieren. In 
2010 is besloten een ander Waddeneiland aan te doen en wel 
Terschelling. Hier is van 23 t/m 28 augustus onderzoek verricht 
naar reptielen, amfibieën, vissen en zoogdieren (muizen en 
vleermuizen). Om de kosten van een dergelijke groots opgezette 
inventarisatie deels te dekken zijn sponsoren gezocht. Zodoende 
betaalde de provincie Friesland een deel van de overtocht, 
Staatsbosbeheer bood gratis camping accommodatie aan en 
RAVON, EIS en de Zoogdiervereniging boden veldmaterialen 
aan. De inventarisatieweek Terschelling kon van start!

De inschrijvingen waren in 2009 eigenlijk al begonnen en de 
animo liep snel op tot het maximum van 20 deelnemers. Hierbij 
zaten veel specialisten, ook van andere soorten dan de gestelde 
“doelsoorten”. Er werd een vol programma opgesteld met 
activiteiten die dag en nacht zouden doorlopen. Helaas gooide 
het slechte weer (zelfs hagel) veel roet in het eten. Bij aankomst 
moest er op de camping al geschuild worden onder een afdakje. 
Wel werd hier de eerste rugstreeppad gevonden. 

Bij de keuze voor Terschelling is een aantal onderzoeksvragen 
opgesteld, namelijk met betrekking tot de aanwezigheid van 
de zandhagedis bij Arjens duin, groene kikkers in de polder, 
de waterspitsmuis bij Oosterend en het voorkomen van 
vleermuizen (met name Myoten zoals watervleermuis) in het 
algemeen. Ondanks het slechte weer en het tegenvallende 
aantal waarnemingen, kan een aantal onderzoeksvragen (deels) 
worden beantwoord. De zandhagedis is niet in Arjens Duin 
aangetoond. Dit in tegenstelling tot de levendbarende hagedis. 
Verder blijken groene kikkers wel op Terschelling aanwezig te 

zijn, maar slechts zeer lokaal en veelal uitgezet in vijvers. De 
waterspitsmuis is helaas niet gevangen; de meest veelbelovende 
sloot was de dag voordat we gingen monitoren dichtgegooid om 
drainage uit de duinen te voorkomen. Tot slot zijn verschillende 
soorten vleermuizen aangetroffen, waaronder enkele 
“onbevestigde” waarnemingen van Myoten. 

Qua vissen viel de zeer beperkte soortensamenstelling van 
Terschelling op. De soorten die we hebben aangetroffen zijn: 
blankvoorn, baars, tiendoornige stekelbaars, driedoornige 
stekelbaars en zonnebaars. Om het soortenspectrum wat uit 
te breiden is er tijdens regen- en windhozen nog in zee gevist. 
Dit leverde waarnemingen op van een optrekkende paling, veel 
brakwatergrondels, één zandspiering en meerdere juveniele 
platvisjes. Alle waarnemingen zijn in Telmee ingevoerd en zijn 
tevens aan de sponsoren ter beschikking gesteld.
Ondanks de weersomstandigheden was de WVOF 
inventarisatieweek 2010 een succes. De aanwezigheid van veel 
verschillende specialisten maakte het erg leuk en zeer leerzaam. 
In 2011 zal er ongetwijfeld weer een eiland worden bezocht. 
Hopelijk zien we dezelfde (en meer) enthousiaste deelnemers als 
in 2010. Goed weer voor de “Eilandweek 2011” (week 27 of 35) is 
alvast in bestelling.
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Onderzoeksweek op Terschelling: vissen in alle binnenwateren en in zee, hagedissen zoeken op het Arjens duin en muizenvangen (Foto’s: John Melis)
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