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Inventarisatie zeehonden in het deltagebied

Indian huilers op de kust worden aangetroffen, dient men zo snel

mogelijk contact op
te nemen met de groep Veldpolitie te Middelburg

(tel. 01180-33333), of met het consulentschap Natuur, Milieu en Fauna-

beheer (adres zie onder). Uw raedewerking aan de inventarisatie van zee-
honden en het doorgeven van waargenomen exemplaren wordt ten zeerste op
prijs gesteld. Wilt U bij het waarnemen van zeehonden geen zeehonden

verstoren en zo snel mogelijk deskundige mensen waarschuwen indien een

huiler op het strand wordt aangetroffen. Noteer de waarnemingen zo
nauwkeurig mogelijk (datum, plaats, aantal, gedrag, kleur van een even-

tuele zender
op de rug, etc.) en meld Uw waarnemingen snel, desnoods

telefonisch, aan: H.S.Zandstra, Consulentschap Natuur, Milieu en Fauna-
beheer (NMF), Westsingel 58, 4461 DM Goes, tel. kantooruren 01100-

37254, of prive 01180-33623. HSZ

In het afgelopen jaar zijn er weer diverse waarnemingen van zeehonden

gedaan in Zeeuwse wateren. In verband met het terugzetten van vijf
zeehonden in de Oosterschelde, half maart 1989, is het van belang on

zoveel mogelijk informatie omtrent de verblijfplaats, eventueel hun

gedragingen te verzamelen. De eerste twee maanden na het terugzetten
zal de proef intensief begeleid worden door biologen van het Rijksin-
stituut voor Natuurbeheer (RIN) op Texel. Toch zijn ook in deze perio-
den ook Uw waarnemingen reeds van groot belang. De meldingen van zee-

honden in het afgelopen jaar hebben tot het volgende beeld geleid:

In 1988 hebben ook weer diverse strandingen van zeehonden plaatsgevon-
den. In totaal zijn 12 ’huilers’, 4 dode dieren en 1 zieke zeehond aan-

getroffen. Van de huilers zijn er 9 gestorven als gevolg van de (zee-)
hondenziekte. De drie resterende zijn ingeënt en werden te zamen met

twee volwassen dieren weer in de Oosterschelde teruggezet.

Voordelta 2-3 zeehonden

Oosterschelde 4 zeehonden

Westerschelde 2-3 zeehonden

Grave1ingen 2 zeehonden

Veerse Meer 1 zeehond

gehele deltagebied 11-13 zeehonden


