
Tot zover het overzicht van de invasies van vogels d ie 
de laatste jaren onze s treek hebben bereikt. Ik heb ge
probeerd om een zo compleet mogel i jk overzicht sa
men te s tel len. Er zullen ongetwijfeld nog meer inva
s ies zijn geweest, d ie ik hier niet heb genoemd, of d ie 
s impelweg niet opgeval len zijn. Het is jammer da t  er 
maar weinig gegevns over invasies in onze omgeving 
van voor 1 970 bekend zijn. 
Dat er voor d ie tijd ook grote invasies plaa tsvonden 
in West-Europa, en ook Nederland bereikte, blijkt wel 
uit de wat oudere l i teratuur, zoals bijvoorbeeld in het 
boekje Vogeltrek van DR. G.]. van Oord t. Hierin wor
den invasies besproken van het in de Azia tische step
pen broedende Steppenhoen en van de  Sneeuwui l .  
Di t  zijn zo maar twee soorten d ie in v roeger jaren tij
dens invasie-jaren in redel ijke aanta l len in Nederland 
werden waargenomen. Het is d us goed mogel ijk dat  
beide soorten ook in Noordwijk werden waargeno
men. 

Geknipt 
Kees Venueij 
W ie de  kranten regelmatig volgt, kan zeker heel bij
zondere d ingen aan de  weet komen. Ik denk, dat  de 
meeste mensen nauwelijks op de hoogte zijn van het 
feit da t  er verschil lende soorten haa ien in de Noord
zee rondzwemmen. 

Van de Sneeuwuil is één waarneming bekend vanui t 
Noordwijk, in 1 R36 werd hier een exemplaar gescho
ten. 
Het leuke van invas ievogels is en blijft da t  het a l t ijd 
om soorten gaat d ie je bij ons niet of na uweli jks ziet 
en dat  er totaal  geen regel maat in hun trekpa troon zi t, 
dus je weet nooit wanneer ze weer zul len verschijnen. 
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Dit is misschien maar goed ook, want and ers zouden 
verschi l lenden geen s tap meer in zee d urven wagen. 
Ze zijn er zeker niet in grote aanta llen, maar blijkens 
bijgaande kni psels mani festeren zij zich toch op gezet
te tijden. 

Ongeboren doornhaai 

NOORDZEE .! Een ongeboren 
doomhaai op het dek van een 
vissersboot. Het jong werd door 
vissers op de Doggersbank met 
voedselzakje en al uit de buik ge
haald van een volwassen doom
haai. Zij was verstrikt geraakt in 
de netten. Moeder belandde op 
de visafslag, het jong werd ge
voerd aan de zeevogels. 

De doomhaai komt vrij alge
nieen voor langs de Nederlandse 
en Belgische kust. De kleine haai 
heeft een grijze rug, witte buik en 
een stekel voor beide rugvinnen. 
Hij wordt maximaal een meter 
lang. Hij voedt zich met onge
wervelde bodemdieren en kleine 
platvis. De haai is absoluut niet 
gevaarlijk voor mensen. 

De doomhaai Is eierlevend ba
rend. De eieren ontwikkelen zich 
in de moeder tot kleine visjes. De 
jongen groeien door het voedsel
zakje leeg te eten. 
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'Zeldzame' 
blauwe haai 
spoorloos 
LEIDEN/KA TWUK • ERNA STRM TSMA 

Van de twee dode haaien die 
gistermorgen op het Katwijkse 
strand ter hoogte van de vuur
toren zijn aangespoeld, is er nog 
één 'spoorloos'. Het andere 
exemplaar, een ruim twee me
ter lange en dertig kilo wegende 
blauwe haai, is voor onderzoek 
overgebracht naar het Natio
naal Natuurhistorisch Museum 
in Leiden. Volgens de politie is 
de 'vermiste' haai, waarvan de 
soort niet is vastgesteld, door ie
mand van de Vogelwerkgroep 
meegenomen. Noch bij de Vo
gelwerkgroep in Katwijk, noch 
bij de Noordwijkse collega's is 
echter een haai binnenge
bracht. 

De blauwe haai die zich nu 
Leiden bevindt, is in ieder geval 
een zeldzaam exemplaar. Het 
komt bijna nooit voor dat der
gelijke dieren op de kust aan- ' 
spoelen. De laatste keer dat zo
iets gebeurde was in 1972, op 
Terschelling. De blauwe haai · 
zwemt normaliter ten westen 
van Engeland en in het noorde
lijke deel van de Noordzee. 
Koos van Egmond van het Na
tionaal Natuurhistorisch Muse
um zegt dat de vis waarschijn
lijk in de nacht van donderdag 
op vrijdag is overleden en aan
gespoeld. "Het is een heel vers 
en gaaf exemplaar. We probe
ren er een afgietsel van te ma
ken voor onze tentoonstelling. 
Als dat goed Jukt, verschilt dat 
bijna niet van de echte vis." 

Blauwe haaien kunnen maxi
maal vier meter lang worden. 
Van Egmond: ,.Het zijn haring
en makreeleters. Ze zijn ook be
kend als menseters, maar meer 
in subtropische gebieden met 
warme wateren." De museum
medewerker zegt dat blauwe 
haaien in Nederland bijzonder 

geliefd zijn onder sportvissers. 
,.Die gaan vaak naar Ierland om 
op deze vissen te jagen." 

De blauwe haai die twintig 
jaar geleden op Terschelling 
aanspoelde, is destijds ook naar 
het Natuurhistorisch Museum 
in Leiden overgebracht. Daar is 
het dier geconserveerd in for
maline. 
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Reuzenhaai voor het . 
stratzd van Camperdui1z 
ALKMAAR • ANP 

Twee vogelkijkers hebben on
langs op nauwelijks honderd 
meter voor het strand van 
Camperduin een reuzenhaai 
waargenomen. Volgens het 
Nederlands Instituut voor On
derzoek der Zee . (Nioz) op 
Texel worden reuzenhaaien 
slechts incidenteel in de 
Noordzee aangetroffen. 

De haai zwom minutenlang 
zo dicht bij het strand dat zijn 
markante rug- en staartvinnen 
dicht bij een aantal zwemmers 
waren te zien, aldus amateur
ornitholoog N. van der Kamp 
uit Alkmaar. Niemand van hen 
heeft voor zover bekend de 
haai gezien. Van der Kamp: 
"En dat is misschien maar 

goed ook, want er had op zo'n 
drukke zomerse dag gemakke
lijk paniek kunnen uitbreken. "  

D e  o p  ruim vier meter leng
te geschatte haai kon door een 
deskundige aan de afgeronde 
vorm van zijn driehoekige rug
\in als reuzenhaai worden 
herkend. Het zijn in alle geval
Jen verdwaalde exemplaren. 
Reuzenhaaien kunnen tot tien 
meter lang worden. Deze die
ren leven van plankton. Ze 
hebben nauwelijks tanden en 
vallen geen mense·n aan. 

De wel voor de mens ge
vaarlijke haaiesoorten als de 
grote witte haai komen uitslui
tend voor in tropische wateren 
en zijn volgens het Nioz nog 
nooit in de Noordzee gesigna
leerd. 




