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WAARNEMING VAN EEN GRIJZE ZEEHOND (HALICHOERUS GRYPUS)
NABIJ CAP GRIS NEZ (FRANKRIJK).

E. V a n l o o

Tijdens een uitstap van de Vogelwerkgroep Wielewaal 
Middenkust naar Cap Gris Nez op 7 oktober 1984 om er de zeevogel- 
trek te observeren, werd tijdens het naspeuren van de zee door 
Jan Milh een zeehond opgemerkt. Het dier bleef ter plaatse, 
vlak v¿¿r de rotspartijen rondpleisteren. Al snel werd het door
dhr. Milh herkend ais een Grijze zeehond. Milh herinnerde zich
de soort van een vroegere reis naar Schotland.

Opvallend bij deze zeehond was de hals die heel wat ploo
ien vertoonde. Ook de vorm van de kop was anders dan ik mij 
voorgesteld had van een zeehond, ze was eerder spits dan rond 
van vorm. Het specimen was minstens 1,5 m groot. Dhr. P. Ta- 
vernier kon vanop zeer korte afstand (5 tot 8 meter) meerdere 
dia's van het dier maken. De zeehond dook vrij veel, en bleef 
doorgaans meerdere minuten onder water. Op een bepaald ogen
blik kwam hij boven water met een vrij grote platvis in zijn 
muil. Deze verorberde hij terwijl hij op zijn rug in het water 
lag te dobberen. Af en toe dook hij nog met vis en al onder 
water. Hij had blijkbaar nogal wat moeite om zijn prooi op te 
slokken ■ De zeehond bleef voor de rest van de dag in de zelfde 
omgeving rondzwemmen, en deed tevens enkele pogingen om op een 
rotsblok aan land te kruipen. Toen op een gegeven moment de 
achterflippers van dier zichtbaar werden konden we zien dat hij 
niet gemerkt was.

Eenmaal thuis werden er nog wat naslagwerken geconsul
teerd om de determinatie te verifieren (Kuckuck, 1977; van de 
Brink, 1978; Rappé, 1982; 1983). Al snel kwam ik tot de conclu
sie dat het inderdaad om een Grijze zeehond ttal¿choe.niL/> g/iypu¿> 
ging, en wel om een subadult tot adult mannetje.

Een vraag die zich opwerpt is, van waar zou dit exem
plaar afkomstig kunnen zijn ? De mogelijkheid bestaat dat het 
specimen afgedwaald is uit een Britse populatie (b.v. van Scoby 
Sands nabij Yarmouth) of afkomstig is van een kolonie uit de om
geving van Quessant (Bretagne). Opmerkelijk is ook het feit 
dat in het daaropvolgende voorjaar niet minder dan veertig indi
viduen van deze soort werden gezien op een zandplaat tussen
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Vlieland en Terschelling (Nederland). Sommige dieren hebben er 
zelfs jongen geworpen (Anonymus, 1985).
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ERRATA'
C. d 'Ud e k e m  d 'Ac o z

Dans mon article "Etude d'une collection de Crustacés 
Décapodes de Bretagne" paru dans le Strandvlo 5(4) se trouvent 
quelques erreurs. Que le lecteur veuille excuser ces inexacti
tudes.
page 99 : lire PagusiuA p/ixcLe.aux Leach, 1815 et non P. p x id e ,a u x  

(Leach, 1815).
page 101 : 6ième ligne lire Sainte-Marine et non Sainte-Morène.
page 103 : 7ième ligne lire "Des débris très détériorés de CaJL-

¿¿ana^A o . ont également été observés sur cette plage" et non 
"Ces exemplaires...plage", 

page 112 : 33ième ligne lire "plus au moins unie ...".
page 120 : 36ième ligne lire "cinquième paire de pattes avec un
merus court et un dactyle large dont le bord interne est pres
que droit".

page 124 : 7ième ligne lire "supérieur du propode ..." et non 
"supérieur du merus", 

page 128 : 6 ième ligne lire "manque le premier péréiopode droit 
et le troisième péréiopode gauche".


