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ZEEVOGEL ONDERZOEK 

Door de Nederlandse organisatie voor zui
ver w eten schappelijk onder zoek is sub
sidie verl eend aan prof. dr . K. H . Voous 
voor een onderzoek n aar h et ver spre i
dingspatroon van zeevogels. H et onder
zoek zal blijkens een interview van het 
ANP w orden uitgevoerd door drs. J. W. A. 
d e Bruijne en verwacht m ag w orden d at 
de r esultaten in een proefschrift zullen 
worden vas tgelegd. 
Ongeveer 80 soorten vogels w orden a ls 
zeevogels b eschouwd, w aaronder albatros 
sen , J an van Genten, fregatvo gels, k eer
krin gvogels, stormvogels, pin guins e;1 
sommig~ s terns. Deze vogels zijn voor wa t 
hun voedsel betreft op de zee aangewezen. 
Voor he t onder zoek zull en all er eer st de 
verspreidingsgebieden van de vogels wor 
den aangegeven. Daarmee h oudt ten 
n auwste verband dat ver schillende delen 
van de oceanen aanmerkelijke ver schillen 
vertonen ten aanzien van de aanwezigheid 
van plankton en andere levende organis
m en. Zo onder scheidt m en m eer en min
der vruchtbare zeeën. Men spreekt dan 
van ver schil in biologische produktiviteit. 
Op vel e plaatsen in h et midden der tropi
sch e oceanen , waar h et weinig r egent, is 
h e t zeewater arm aan orga nische bestand
d elen , aan stiksbf en fosfor. In de k ouder e 
strek en word t h et zeew a ter doel' ve le 
stormen h eftig bero erd, waardoor de orga
n ische stoffen bovenkomen. Aangezien 
hierdoor tevens de hoeveelheid voedsel 
voor de zeevogels wordt bep aald, kan m en 
omgek eerd uit de aanwezigheid van zee
vogels een aanwijzinii-' iolfleiden voor de 
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hogere produktiviteit van h et epP2r vlakte
w a ter ter plaatse. Wel komt het voor, dat 
die produktiviteit afhankelijk van h et sei
ZOE!n gr oter of kleiner is. L an gs deze weg 
h oopt men een zoogeogr afisch e indeling 
van de ocean en te verkrijgen. 
Tenslotte is er nog een omgekeerde wer
k in g, zoals lan gs de kusten van Chili en 
Peru, waar d e vele zeevogels het opper
vlaktewa ter " bemesten", h etgeen w eer de 
vorming van plankton stimuleert. Zo w er
k en ook de zeevogels m ee aan d e voedsel
keten, waarvan zij l ater door het eten van 
v is profiter en . 

ZEERESERVAAT 

Allem aal kenn en w e de n a tuurreser vaten, 
waar plan t en dier bescherming genieten. 
Thans is voor h et eer st ook de zeefaun a 
op dezelfde m anier in bescherming ge
nomen. De eer van deze primeur komt toe 
aan K enia . H et gaat om twee gebieden 
van respectievelijk 5 en 11 km2 , die aan
sluiten op even eens besch ermde kust
st roken . De in dcze gebieden voorkom ende 
zeefauna, zoa ls vissen en kora len, wordt 
h ierdoor volledig beschermd. Het is t e 
hopen dat sp oedig, m aar in ieder geval 
tijdig, and er e landen dit goede voorbeeld 
navolge n door gehoor te geven aan de 
r esolutie van de LU.C.N. - Interna tionale 
Unie voor Natuu rbehoud - om waar n o
dig door h et instellen van zeereserva ten 
de zeefauna t e beschermen. 

ORK A OVERLEDEN 

De ork a of zwaardwalvis - 07'ca OTca 
(L. ) - di e pas onlangs in h et dolfinarium 
te H arderwijk was opgenomen (zie Varia 
Mar itima pag. 130) is helaas overleden . 
Tula, zoals zij w erd genoemd, was een 
veelbelovende leerlinge. De tra iner kon 
zelfs al staande op het dier een rondj e 
m ak en . Sectie, verricht onder leiding van 
de bioloog dr. Dudok van H eel, w ees uit, 
dat het jonge, vier m eter lan ge dier aan
gebor en afWijkingen aan hart en oren had. 
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REUZENHAAI GESTRAND 
Iets z. van de Scheveningse haven is op 
18 oktober jl. een vier meter lange reuzen
haai - CetoThinus maximus Gunner -
gestrand. Aangezien deze vissoort ~èn 
lengte van 12 m kan bereiken, was het 
aangespoelde exemplaar kennelijk nog 
een jong dier. Trouwens, als de reuzen
haai, die thuishoort in de Atlantische 
Oceaan, in de buurt van onze kust wordt 
gesignaleerd, gaat het meestal om jonge 
exemplaren. Het gestrande dier was aan 
de kop gewond, misschien tengevolge van 
aanraking met een scheepsschroef. 
Krantenpublicaties over deze stranding 
hebben gesuggereerd, dat de aangespoelde 
vreemdeling onderdak zou verkrijgen in 
het dierenpark Wassenaar. Inderdaad 
heeft men zich van de zijde van dit 
dierenpark onmiddellijk naar de aange
geven plaats begeven, maar eigenlijk met 
het idee, dat het zoals wel meer is ge
beurd een bruinvis o.d. zou zijn. Het bleek 

De gestTande Teuzenhaai Tuggelings en 
met geor;·ende bek op de vooTheftTuck . De 
eTnstige wond is dládelijk te zien. Foto 
DieTenpaTk WassenaaT. 
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dit keer echter inderdaad een haai, maar 
een soort die men onmogelijk in een bas
sin kan onderbrengen. De reuzenhaai is 
namelijk evenals de walvishaai - Rhi
neodon typ us (Smith) 1) - een plankton
eter en de hoeveelheden plankton nodig 
om het dier in leven te houden kunnen 
nu eenmaal zelfs in het dierenpark 
Wassenaar niet in een bassin worden "ge
voerd". Het plankton wordt door de haai 
uit het water gezeefd, waartoe de kieuw
bogen met hoornachtige aanhangsels zijn 
bezet. Wanneer we weten, dat een vol
wassen exemplaar in twee uur wel 1500 
ton water kan zeven, beseffen we des te 
beter, dat de reuzenhaai nu niet bepaald 
een aquariumdier is. 
Wat is er dan wel met ons gestrande dier 
gebeurd? Met een voorheftruck heeft men 
hem weer naar zee teruggebracht en van
daar is hij de volgende dag weggezwom
men. Of hij echter na dit avontuur goede 
overlevingskansen heeft, wordt in des
kundige kringen ernstig betwijfeld. 
Alvorens de reuzenhaai is teruggegeven 
aan de zee heeft men hem ontdaan van 
enkele huidparasieten. Deze zijn wel over
gebracht naar het dierenpark Wassenaar 
en daar op sterk water gezet. Het ligt in 
de bedoeling, dat zij in Leiden nader zul
len worden onderzocht. Wij hopen tezijn
dertijd over deze diertjes nog iets meer te 
vernemen. 
1) Zie Vissen pag . 9 e.v. W.F. 

ZWEMTONG 

Het zal u vermoedelijk al zijn opgevallen, 
dat het artikel over de zwemtong deze 
maand niet doorloopt. Dat is geen vergis
sing. Door omstandigheden is het vervolg 
nog niet geheel gereed. 0111 dit nummer 
van de Vita niet nodeloos op te houden is 
besloten het artikel over de zwemtong in 
het novembernummer verder te vervol
gen. Door het losbladige systeem wordt 
het straks toch een aaneengesloten geheel. 
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