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INKTVIS LUISTERT MOGELIJK NAAR
VIJANDEN
• Proef bewijst dat sepia’s
geluiden waarnemen.
• Gevolgen van luidruchtige
scheepvaart nog niet bekend.

De zeekat, een inktvis die voor onze
kust leeft, blijkt een goed gehoor te
hebben. Mogelijk luisteren de dieren hiermee of ze vijanden horen
aankomen. Dit blijkt uit geluidtesten die de Wageningse biologiestudent Julia Samson uitvoerde. Ze
schrijft erover in the Journal of Experimental Biology.
‘Vooraf wisten we niet eens of ze
zouden reageren’, zegt Samson vanuit de Verenigde Staten waar ze nu
promoveert. Er bestonden aanwijzingen dat zeekatten horen, maar
Samson is de eerste die dit systematisch onderzocht. ‘Nu weten we dat
ze er op reageren en bij sommige
geluiden heel heftig.’
De biologe liet de circa 20 centimeter lange zeekatten, of sepia’s,
zwemmen in kleine bassins. Hierin
kregen ze drie seconden lang een
toon te horen terwijl hun reactie
werd geﬁlmd. Bij de geteste golf-

lengtes – tussen 80 en 1000 Hertz,
een gebied waarin ook wij goed horen – zag ze duidelijke veranderingen. Bij een matig volume verschoten de dieren van kleur, bij harde
geluiden spoten ze zelfs inkt en
zwommen weg. Met de gebruikte
speakers kon Samson niet testen of
inktvissen – net als dolﬁjnen – reageren op ultrasoon geluid. ‘We weten dus niet of inktvissen daar iets
van merken’, zegt Samson. ‘Dat zijn
twee heel verschillende geluidswerelden.’
NOORDZEE
Aangezien zeekatten hoogstwaarschijnlijk geen geluid maken, gebruiken ze hun gehoor waarschijnlijk niet voor communicatie. Samson vermoedt dat de dieren luisteren of er predatoren aankomen.
Dat zou verklaren waarom de inktvissen defensief reageren door bijvoorbeeld inkt te spuiten of zich te
camouﬂeren.
De laatste jaren is er steeds meer
aandacht voor ‘geluidsoverlast’ in
zee. Lawaai van schepen verstoort
bijvoorbeeld de onderlinge communicatie van bruinvissen en dol-

ﬁjnen. Zeker in Nederland is deze
discussie relevant aangezien ‘onze’
Noordzee één van de drukst bevaren plekken ter wereld is. De zee
huisvest bovendien zo’n honderd
windmolens en een groot aantal
boorplatformen.
Samsons resultaten laten zien

dat ook niet-zoogdieren hiervan
mogelijk gevolgen ondervinden. Tegelijk met haar eigen onderzoek liet
een andere groep zien dat zeekatten mogelijk scheepsgeluiden horen, maar Samson vindt het te vroeg
om hier conclusies aan te verbinden. RR

VOGELGRIEPVIRUS KWAM AANVLIEGEN UIT AZIË
• CVI acht besmetting via
trekvogels ‘waarschijnlijk’.
• Virus komt oorspronkelijk uit
China.

Het vogelgriepvirus dat pluimveebedrijven in Hekendorp, Ter Aar
en Kamperveen heeft besmet, is
zeer waarschijnlijk via trekvogels
in Europa terechtgekomen. Dat
blijkt uit een analyse van het Centraal Veterinair Instituut (CVI).
Het vogelgrieptype H5N8 werd
op 6 november al vastgesteld bij
een Duits kalkoenbedrijf. Uit genetisch onderzoek bleek dat het vrijwel identiek was aan de virussen
die eerder dit jaar in Zuid-Korea,
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China en Japan zijn aangetroffen
op pluimveebedrijven. Bovendien
werd afgelopen week een wilde
eend met H5N8 gevonden in dezelfde Duitse regio.
Het CVI heeft geen directe relatie gevonden tussen trekvogels en
een uitbraak van vogelgriep, maar
trekvogels zijn de meest waarschijnlijke bron van het vogelgriep-virus, zegt CVI-onderzoeker
Ruth Bouwstra. Er zijn geen directe contacten geweest tussen de besmette pluimveebedrijven die bovendien ver bij elkaar vandaan liggen. Wel bevinden alle besmette
bedrijven zich in gebieden met
veel watervogels.
Opvallend is wel dat alle besmette bedrijven geen vrije uitloop

hadden, waar het pluimvee besmet
kon worden door de watervogels.
Hoe dan wel? ‘We vermoeden dat
het virus de stallen is binnengesleept op kleding of schoeisel met
wat vogelpoep, materiaal van het
erf of besmet water’, zegt CVI-onderzoeker Armin Elbers.
SIBERIË
Het vogelgriepvirus subtype H5N8
komt oorspronkelijk uit China,
waar het voor het eerst werd geïsoleerd in 2009 bij een groep klaarblijkelijk gezonde eenden op een
pluimveemarkt. Uit onderzoek
bleek dat het virus hoog virulent
was voor kippen.
Begin dit jaar verspreidde het
H5N8-virus zich snel in Zuid-Ko-

rea, en daarbij speelden trekvogels
een sleutelrol, stelden Aziatische
onderzoekers eerder dit jaar vast.
Een uitbraak van H5N8 in april op
een pluimveebedrijf in Japan werd
ook geweten aan migrerende watervogels.
Begin november 2014 werd het
besmettelijke virus aangetoond in
de uitwerpselen van Bewick toendra-zwanen. Deze zwaan broedt in
arctische gebieden, zoals Siberië,
en vliegt vanaf september naar de
overwinteringsgebieden in Noordwest-Europa, zoals in Groot-Brittannië, Denemarken en Nederland. Snel daarna meldde Duitsland als eerste Europese land een
uitbraak van vogelgriep type H5N8
bij kalkoenen. AS

