Stel
je Zeevraag
Met meer dan 1000 zijn ze, de Vlaamse
onderzoekers en beheerders die van
de zee en kust hun professioneel
actieterrein maken. Ben je benieuwd
naar hun bevindingen en heb je
een prangende vraag over het zilte
nat, de duinen, het strand of onze
riviermondingen? Stel je zeevraag, zij
zoeken voor jou het antwoord!

HOREN ZEEHONDEN
WEL THUIS AAN
DE BELGISCHE KUST?
Onze meest gespotte zeehond, de gewone
zeehond (Phoca vitulina), is van Normandië
tot Denemarken aan een langzaam herstel
bezig. En dat merk je ook aan onze kust.
In Koksijde hebben een aantal dieren,
afkomstig van de kolonies in Zeeland, de
Waddenzee, de ZO-kust van Engeland en de
Baai van de Somme, zelfs een strandhoofd
uitgekozen als min of meer vaste rustplaats.
Betekent dit nu dat ze daar binnenkort ook
jongen gaan werpen om een échte kolonie te
vormen?

Heeft België straks een échte
zeehondenkolonie – mét jongen
– in Koksijde?
Zeehonden spenderen een belangrijk
deel van hun leven aan land. Ze brengen de
tijd rustend of zonnend door op onverstoorde
zandplaten, golfbrekers of stranden.
Maar ook de jongen – die in het geval van
de gewone zeehond het levenslicht zien
in de vroege zomer – worden gezoogd
aan land. Hoewel ze nauwelijks 10 kg
wegen (volwassen dieren kunnen wel 100
kg wegen!), zijn ze onmiddellijk in staat
om te zwemmen. In de zoogtijd wijdt een
zeehondmoeder zich vier weken lang aan de
verzorging van haar jong en voorziet de pup
rijkelijk van de zeer voedzame moedermelk
(45% vet t.o.v. slechts 4% bij koeiemelk).
Zo bouwt het zeehondenjong reserve op in
zijn dikke speklaag. Geraakt het jong zijn
moeder kwijt, dan begint het klagelijk te
huilen. Wanneer in de buurt, komt de moeder
snel op het geluid af. Stuurt ze haar kat, dan
is zo’n ‘huiler’ reddeloos verloren. Omdat
rust en stilte essentieel zijn bij deze jongmoeder relatie, zullen jongen enkel geboren
worden op afgelegen strandhoofden of
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zandbanken. Tot nader order en tot spijt van
wie het benijdt, schrapt dit onze Belgische
kust uit de lijst kanshebbers voor een echte
zeehondenkolonie...

Lomp op het land, elegant
in de zee
Zeehonden zijn in het water ware
akrobaten. Dankzij hun vinpoten zijn ze snel
en wendbaar. Op de lange afstand bedraagt
de zwemsnelheid 7 à 8 km per uur, maar
jagend halen ze wel 35 km per uur. Op land
bewegen ze zich veel moeizamer. Op het
droge, met hun korte flippers tegen hun
dik bananenlijf, zien ze er hulpeloos uit,
maar schijnt bedriegt: ze zijn kerngezond.
Meestal liggen zeehonden dicht bij het water,
zodat ze bij onraad snel in het water kunnen
verdwijnen. Zandbanken en strandhoofden
zijn niet alleen belangrijk als rustplaats of
als kraamkamer, maar ook als “zonnebank”.
Zonnestraling is nodig voor de opbouw
van vitamine D, dat weer nodig is voor de
haargroei. Volwassen zeehonden verharen
iedere zomer. Het luieren op een zandbank in
de zon is dan geen luxe, maar noodzaak.

Zeehonden gespot op het
strand, zijn ze ziek?

neemt intussen maatregelen om de
zeehonden ter hoogte van hun vaste
verblijfplaats aan het strandhoofd de
nodige rust te gunnen. Het stuk strand
waar de zeehonden zich bevinden
werd afgebakend en er staan tijdelijke
waarschuwingsborden. In overleg met de
technische diensten en de strandredders
worden verdere maatregelen genomen
om de veiligheid van mens en dier tijdens
de drukke zomermaanden te garanderen.
Ook is er bij besluit van de burgemeester
een verbod ingesteld voor het plaatsen
van visnetten in de zone tussen de
Sloepenlaan en de Goudenboomstraat,
een zone van circa 100 meter rond het
favoriete strandhoofd van de zeehonden.

Kan ik een zeehond aaien?
Kan ik dichterbij komen?
Zeehonden zijn wilde dieren! Zeehonden hebben scherpe tanden waarmee ze
duchtig kunnen bijten. Dus hou zeker 30
meter afstand, zodat ze niet worden verstoord. Wil je ze toch van dichterbij zien,
gebruik dan een verrekijker of fototoestel.
En, hou je hond aan de leiband. Zeehonden en honden zijn geen beste vriendjes...

HM, met dank aan Jan Haelters
Al te dikwijls denkt men ten onrechte
dat een wilde zeehond op het land hulp
behoeft. Zeehonden komen gewoon aan
land om te rusten. De gemeente Koksijde

Tegenwoordig verblijven regelmatig meerdere gewone zeehonden ter hoogte van Koksijde,
op een strandhoofd. Spijts acties van de gemeente, is de kans klein dat deze rustplaats ooit uitgroeit tot een échte kolonie (MD)
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