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soor'l; Tursiops truncatu .Qü crunca^us
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(Hon-tagu, 1821)

De t-l"^ere onderor^e van de yalvisacntigen zijn de baard walvis s e en

(nys^_Lceti) zoals v o. de vinvissen.
De taimelaar kan co-c ü. 10 groot worden, maar .re-w'oonlijkm5
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^.- J ...l /'J ïni-ari.eï .root :.ó0 tussen 2,50 en 5,50 meter. I)0£;e maten.
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^elïL'.n uiteraard -voor volwassen dieren. In iedere ka.Ucbelft heeft
hij 20 'oot 2 o Tanc' en. Di-b aantal tanden per kaakhelft is een
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c c;eze soort die het uieest in dolfinarj.a-^'/
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öü G n in a e z;oo van Antirer-l

Dolfijnen si j n aeer intelligente rl.ieren, voli'ïsns
"\ nKill o dsommige^;^

ÜJ-O-LO;, u Ö.G in-Lelli^entstG vóór Ze leren zeer snela-oen.^ f
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WO ^: l.-' oooj:-u'ügenoten Helpen ze door ze naar boven te 'brcn/-:;e\ _/ n en
L n vou nou', en.
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..-^'c.u t :]..-. on. c'oor londen en uia e'c en r-? e rere^cld naar öe oppervlakte.^J
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-^yc de vers pre i din-; van c1 se dieren betreft: ze komen in al
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üruinvis, de al/;.e.;ieens'cc dolfijn. Vi£s s er s ;?ien ze
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J- eouiï, vooral in de zomer, O T) ö.'. Noord (üo ven de ^ash)en in; ï ^/ /
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ö.e E-reof-beDU-b. Üp^onze kust ^ijn ook een aan-Lal str-mdin^en ;r;:e-
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f ï r. n;e ö gevallen zijn echter ge e n norrn voor zijn voorkomen in
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onze Wcvberen» Dit bewijst vel het feit dat in Nederlmd reedsi --J /

e^n 30ü~'bal gevallen ïïerecistreerd zijn, onder de stimuloringvan )t ,

v^n. Deins o.^L ^ 9 ^ (t Kecicu van onze 'bejerkte keinis c
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Zeer veel gegevens zijn zo reeds verloren ge< t

tigen ^enic-cen.
In het bes-'ce geval worci-b via een. plaatselijke krant ver-saan.

nomen cia-i; een "bruin vis" o £ "dolfijn" of "kleine walvis", -ber-
t^

-I.-

men die vele soorten dekken in de volksmond aangespoeld is.s

eeneiel^ig3t^llende is h^t t?^eI^rs^^iÏ^Ï ?4ed^n^^wen^^.door5^
Daarom wil ik hier nog eens speciale aandacht vragen voor alle
z e e zo o;", cl i e ren, ook de zeehonden. Indien je een vondst doet,/.. /*1 -;

waarschuw dan direct je S'WO- zie aö.res vz tel be ü-en'c (091)n
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224745). liCT; i on. Belp;, Inst. voor lïat. Vet, heeft ook spe-TT -TT
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ciale 'belangstelling ze willen graag alle aanspoelingen koo
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men opüaien. Ze zijn te b ereiken'op'wl. 02/648.04.75, Vau-
J.
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Jij wordt natuurlijk ook abonnee van "Het Zeepaard",_ het s-teen-
goeic, keiharde, wetenschappelijke en toch leesbare blad van de
Strandvrerkgemeenschap van de  V en öe nederlanAse jeu^dbonden.
Het kost je slech-fcs 80 franken ( 'be betalen via je afdclin,f';sver

itwoorö.elijke,e^y
eu.
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Als je op strand bees-ben of planten vindt die Je niet kan de-ber
i-aineren mag je die altijd aau ons 'bezorgen. Vij zul3-en dan ook
een poging doen. Omdie poging -bot een ^oed einde te brengen is
liet naïuurlj.jk nodig ö.a-b je het; ding goed conserveert, liefst in
alcohol hoewel ooi formoi in wol gevallen volcioe-fc (echter geen/-

i'1.

kalks-bructuren in formol stoppen ï'iï!), Beide produk-ben zijn te
lcnj^en 013 je apotheker. Maak gebruik van deze .gelegenheid» o*i
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elke vondst heeft ijn warmde.r?
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Zoals je elders in deze tuimel&ar kun-b lezen is c'.it een vaste ru KW

briek. 3e bedoelin- IS o veel mogelijk gepevens publiceren, metr"
^

als logisch gevolg"'dat er zo weini.-: ^oc:elijk verloren gaa-b. Ook

o'u.cie vondsten zijn ae moeite va."..rd pluis je notabock eons uit."l -L--1 .
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Ik liep di-b ölaö. hier vol, volgende ;aaal maken we een stevige ru-
briek klaar,

j^Lvisa cht i_ gen ( Ce'kace a)

'bruinvis (Phocoena phocoena): 22-12-67 te ÜEdene, af d. Br'ge en
BI '.;e.t 5-5-.75 'be Wenduinc, kaka te Heist: di-b 'be^stia nu me-fc<;; tluS
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zeiïernoi ne r h: ene, Jori c' Buy e ïï aa er een dia- van. l .-8-7 5 in L.c;

kj üf

Zwin, J. iumy en L. Cuvelier. 28-12-7'5 te Bredene, J. Yerüoven.
^

spitssnui'cdolfijn (r.esoplodon bicl.ens): 9-10-72 -te Breclene, een
liioeaer met 3on^ i'ïo e de r op strand e üorven, ]on^ in dolfinarium"t .
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-be HarclGr1/iljk veronpeluk-c.

j3_njxn;_i^en (Pinn.ij>e^ia)

grijze zeehond (Haiichoerus f;rypus): einA november -1973 'bo Zee
'brurypc. liet eerste en tot dusver eni,",e (?) geval voor onze kus-fc,~^f ^




