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Een avontuurlijke zeehond
Jan HaeIters
Gewone zeehonden Phoca vitulina worden aan onze kust een steeds 'gewoner' zicht. Zo
verblijven er geregeld enkele dieren in de haven van Nieuwpoort, en ook op andere
plaatsen langs de kust, en zelfs in de Schelde op Belgisch grondgebied zijn ze al een tijdje
geen ongewoon beeld meer. Jaarlijks vangt SeaLife te Blankenberge een tiental
onfortuinlijke pups op die hun moeder kwijtraakten, en wat hulp nodig hebben om hun
eerste levensweken door te komen. Daarnaast verdwalen soms zeehonden tot ver in het
binnenland.
Het lijkt dus wat ongewoon om speciaal voor één zeehond een artikeltje te publiceren in
dit tijdschrift. Maar deze zeehond is dan ook geen gewoon geval. Het diertje was amper
een jaar oud toen het al voor de derde keer in een opvangcentrum terechtkwam (figuur
l).
Op 3 november 2012 werd het toen nog piepjonge dier, geboren tijdens de zomer van dat
jaar, gevonden te Lee Bay, Noord Devon (UK). Volgens de mensen die het vonden, was
het "het binnenland aan het inkruipen, over een smal weggetje". Het vrouwtje woog
amper 11,8 kg, en werd overgebracht naar een natuurcentrum te Somerset. Na aansterken
tot een gewicht van 40,5 kg werd het vrijgelaten te Coombe Martin, eveneens NoordDevon, op 30 januari 2013, samen met een aantal pups van grijze zeehonden, en voorzien
van een merkplaatje in een achterflipper.
Het dier kwam opnieuw in een opvangcentrum, ditmaal te Hastings, East Sussex (UK)
terecht op 29 augustus 2013, nadat het te Canber Sands aangetroffen was met een
verwonding veroorzaakt door een vishaak. Het dier was vermagerd tot 28,8 kg. Na het
verwijderen van de haak werd het op 2 september 2013 vrijgelaten bij het nabijgelegen
Pett Level Beach.
Nauwelijks enkele dagen later was het alweer in moeilijkheden. Het dier had zijn
oostelijke tocht doorheen het Kanaal verder gezet, en moet ongeveer rechtstreeks van Pett
Level Beach tot voorbij onze kust gezwommen zijn, een afstand van ongeveer 200 km.
Het was vervolgens de Schelde opgezwommen, tot het op 9 september aangetroffen werd
te Zemst, in de stinkende modder op de oevers van de Zenne (foto 1). Op deze plaats is
de Zenne, tot voor kort de meest vervuilde rivier van Vlaanderen, nauwelijks 5 m breed,
en het is zeer onwaarschijnlijk dat de zeehond daar aan genoeg voedsel zou komen. Het
was voor de rattenvangers een vreemd zicht om daar een zeehond te zien rusten. Het dier
werd door medewerkers van het Natuurhulpcentrum Opglabbeek gevangen (foto 2), en
overgedragen aan SeaLife Blankenberge. Het werd opnieuw vrijgelaten te Blankenberge
op 14 oktober, 41 kg zwaar.
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Met dank voor informatie en foto 's aan SeaLife Blankenberge, Natuurhulpcentrum vzw,
Paul Oaten (RSPCA West Hatch Wildlife Centre) en Ailsa Hall (Sea Mammal Research
Unit).

Figuur I. Kaart met de avonturen van de zeehond: I: Lee Bay (stranding); 2: Coombe Martin
(vrijlating); 3: Canber Sands (stranding); 4: Rett Level Beach (vrijlating); 5; Zemst (stranding); 6:
Blankenberge (vrijlating).

Summary
An adventurous harbour seal
A harbour seal that was bom during summer 2012 was admitted to 3 wildlife centres
between autumn 2012 and summer 2013. It was found as a pup at Lee Bay, North Devon
(UK) on 3 November 2012. After revalidation and tagging it was released at Coombe
Martin, North Devon, on 30 January 2013. On 29 August 2013 it was found, injured by a
fish hook, at Canber Sands, East Sussex (UK), and was released 4 days later at nearby
Pett Level Beach. Subsequently, it continued its journey eastward in the English Channel,
crossed Belgian waters, made its way up the River Scheldt, to be discovered well inland
on the muddy banks of the heavily polluted river Zenne, Belgium, on 9 September. Finally
it was released, retaining its original London Zoo tag, at the coastal town of Blankenberge,
Belgium, on 14 October 2013.
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Foto I. De zeehond In het slijk op de oevers van de Zenne, waar de rivier maar een 5-tal
breed is (foto: Natuurhulpcentrum vzw).

v.

*SSt-

i-

•

\ è&-

,
\
•/

i
r
k iq&y
i

V
t

5^

^

••

Foto 2. Het gevangen dier. Het werd te SeaLife Blankenberge beschreven als een zeer mooi dier,
met een dikke donkere kop (foto: Natuurhulpcentrum vzw).
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