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U I T N O D I G I N G

voor
de
vergadering
van
de
Werkgroep
voor
Vogelen
Natuurbescherming Midden-Brabant op Dinsdag 27 september 1994.
Plaats:

De Schaapjes,

Aanvang:

20. 00 uur.

Olsterwijksedreef 12, Haaren.

04242-15735.

A G E N D A
1. Opening en mededelingen.
2. Vaststelling verslag vergadering van 30 augustus 1994.
3. Post bespreking.
4. Ekskursie Texel.
5. Rondje waarnemingen.
6. Rondvraag en sluiting.

ND
Omdat de resultaten van de huiszwaluw-te 11ing deze maand wor
den afgerond, het verzoek om resterende telgegevens komende
vergadering mee te brengen.

3

Weekendje Texel, 20-jarig jubileum vwg Midden-Brabant.
Op de ledenvergadering van augustus jl. hebben we gesproken over een weekendje naar
Texel. Na de mogelijkheden onderzocht Ie hebben ,komt hel bestuur nu mei het volgende
voorstel.
We gaan het weekend van 15 oktober, vertrekken die dag (zaterdag)om 07.00 uur vanaf
station Oisterwijk met auto's. We blijven twee nachten logeren in een kampeerboerderij en
gaan weer huiswaarts in de namiddag van maandag 17 oktober.
Vanwege ons tw intigjarig bestaan trakteert de vogelwerkgroep op de kosten van de
overtocht én de overnachtingskosten, voor alle leden die meegaan.
Wat je zeker niet moet vergeten:
*slaapzak
‘kussensloop
‘verrekijker (s).
We slapen in slaapzalen; er Is een apart zaaltje voor de dames. Er zijn douches, er is een
keuken maar voorgesteld wordt twee maal te gaan uit eten
Hel adres van de kampeerboerderij is:
De Zwaluwhof
Mienterglop 39
1796 MP. De Koog tel. 02220-17519
Dit is hel standaard-program. Een ieder die hiervan wil afwijken is daar natuurlijk volkomen
vrij in. Zo zijn er enkelen die willen fietsen en anderen willen misschien zelf koken. Neem
hiervoor wel kontakt met anderen op ; het handigst kan dat op de vergadering van
september. Kom dus allen naar de vergadering , we proberen daar ook afspraken te maken
over hel vervoer en een centrale kas. (Reken voor vervoer op 40 gld. , koffie, drank , twee
diners en broodmaaltijden 150 gld ).
De volgende personen hebben zich reeds opgegeven Afmeldingen en nieuwe aanmeldingen
tot en met de vergadering bij Nico.
Frans v.d. Oetelaar,Frits, Loek, Gerard, Jo, Carto, Roos en Jac, Victor, fam v. Lieshout, Krijn,
Cis, Ronald, Nico . Misschien Hans v. Loon en Hennan.
Groetjes, Nico (tel. 04241-4258)
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Texel

()p sommige doeken van Hollandse meesters zie je wel eens
datzelfde licht. Alles lijkt beroerd door een laagje stofgoud. De
lage zon scheerde de dijk bij de Mok baai op Texel.
Aan de ene kant, landinwaarts, De Petten, een oud
natuurreservaat, dat tijdens de vloed tientallen vogels een
uitstekende rustplaats biedt, en aan de andere zijde de Mokbaai.
Nu de inham langzaam droog kwam te liggen, zeilden de
vogels ik dat strijklicht laag over de dijk om in de plassen weer
naar voedsel te scharrelen. De Kluten, de Scholeksters, plevieren
en strandlopers, de Bergeenden en Wulpen en talloze andere
vogels waarvan ik de naam niet thuis kon brengen.
Ze vlogen tegen de zon in en met de wind mee. Achter de
dijk in de luwte liggend en genietend van de behaaglijke
herfsttemperaturen, kreeg ik een prachtig uitzicht op hun
vluchten.
Misschien wel de mooiste vogel, artistiek gezien dan, is de
Kluut. Hoog op de ijle steltpoten, zelfbewust stappend in zwart
en wit over het slik. In de poelen zeeft ie het water op die
kenmerkende manier. Voortdurend nee-schuddcnd met die iets
omhooggebogen snavel. In de vlucht roept ie heftig en schel
zijn eigen naam - een kreet die teloorgaat in het felle geschreeuw
van de honderden andere vogels die op het wad foerageren.
leder heeft zo zijn eigen plek om zijn menu bij elkaar te
zoeken. Op het water, in het water, en de waterlijn volgend;
het drabbige slik biedt Scholeksters Zeepieren en tussen de
drooggevallen velden Zeekraal waggelen groepjes grazende
Rotganzen.
De velden Zeekraal vervolmaken het herfsttafereel. Veel
rood, hier en daar toeven groen en de pluimen van diverse
soorten russen, waartussen dan weer het witte scherm van het
Zilt Pijptorkruid - een plant die ik nog nooit in bloei had gezien.
Klein en geheel tegen de grond gedrukt, de bleek lila
bloempfes van de Zilte Schijnspurrie. Ken plantje, dat bestand
is tegen overspoeling door het zoute zeewater. Het bezit een
vernuftig systeem om zijn meeldraden droog te houden als de

vloed op komt zetten. Kven simpel als doeltreffend Bij
hoogwater sluiten de kelkbladen zich en houden een luchtl*l
vast, waardoor de voortplanting van de Zilte Schijnspurrie
gegarandeerd blijft. Bij eb gaat de bloem weer open en geeft
insecten gelegenheid om de bevruchting tot stand te brengen.
Vlak boven mijn hoofd hing op de wind een Torenvalk, die
nauwelijks een vleugelslag hoefde te maken, omdat de stijve
bries tegen de dijk omhoog gestuwd werd. Passerende
trekvogels konden em in het lage licht niet zien en van die
wetenschap maakte hij een handig gebruik om de Duinpiepers
en de vele Strandlceuweriken te verrassen. Degene met een
afwijkende vleugelslag trok zijn aandacht en terwijl de vogel,
een Duinpieper, neerstreek, sloeg de valk zijn gele klauwen in
de rug van de prooi. Op een aantal gestapelde hooibalen in het
veld vond het vakkundig pluk- en sloopwerk plaats. I'ocn ie na
de maaltijd weer opvloog, snerpten de vogels in de lx»sjes alarm.
Zc namen onmiddellijk de paalstand aan en draaiden in die
houding met de vlucht van de Torenvalk mee om maar vooral
niet op te vallen.
Terwijl ik opstond, rolden de eerste neveldampcn uit de
sloten de landerijen op, ging de zon op wintertijd onder cn
streken twee late Lepelaars in dc Mokbaai neer. In paars
avondlicht waarin het stofgoud langzaam uitdoofde.

Uit: Vroege Vogels

Egbert v. Keulen

De volgende waarnemingen werden voor opname in het waarnemingen
archief ontvangen:

05-09-1994
5 Tilburg, A58, Koningshoeven
23-04-1994
1 De Brand
1 Vlijmens Ven
31-05-1994
17-07-1994
1 Oisterwijkse Bossen, alarm.
24-07-1994
1 Tilburg, Wandelbos
20-08-1994
2 Tilburg, Oude Warande
Bosrletzanger
01-06-1994
1 De Brand
Bosuil
01-09-1994 3 Oisterwijkse Bossen
08-09-1994
i Tilburg, Oude Warande
Bruine kiekendief 01-06-1994
i De 1rand
03-06-1994
i Kampina
27-06-1994
i Kamplna, mannetje
i
Canadese gans
13-06-1994
5 Kamplna, paartje + 3 Jongen
27-06-1994 5 Kamplna, paartje + 3 Jongen
Fuut
4 Kamplna, Groot Hulsven, 1+3 Jongen
04-06-1994
09-06-1994
9 Kamplna, Groot Hulsven, 4+5 Jongen
Geelgors
20-06-1994
1 Lennlsheuvel
10-07-1994
1 Grijze Steen
Geoorde fuut
04-06-1994 2 Kamplna, Groot Huisven
13-06-1994 5 Kamplna, Groot Hulsven pr. + 3 J.
27-06-1994 5 Kamplna, Hulsvennen, 2 ad. +3 J.
Groene specht
22-06-1994
1 Tilburg, Wandelbos
13-08-1994
Grote zaagbek
1 Tilburg, Wllhelmlnakanaal, 1 wijfje
De Brand, broedgeval
1994
Havik
07-08-1994
1 Tilburg, De Blaak
Houtsnip
22-06-1994
1 Haaren, Noenes
12-06-1994
Knobbelzwaan
1 Tilburg, Wllhelmlnakanaal
Kolgans
12-06-1994
1 Tilburg, Wllhelmlnakanaal
Nachtegaal
01-06-1994 2 De Brand
23-06-1994 5 Olsterwljk, Staalbergven, lpir. +3J.
NIJlgans
01-06-1994
1 De Brand
Ooievaar
25-06-1994
2 Olsterwljk, Logtse Baan
Patrijs
15-04-1994 148 Landschotse Helde
Regenwulp
22-04-1994 544 Landschotse Helde
29-04-1994 225 Landschotse Helde
Roodborst tapult
04-06-1994
2 Kamplna, Groot Goor, mannetje
13-08-1994 2 Dongen, Groenven
Scholekster
27-06-1994 2 Tilburg, Oude Warande
Smel1eken
Hondsberg, broedgeval, min. 2 J.
26-07-1994
Sperwer
28-05-1994
3 Hoornmanken Tiend
Spotvogel
01-06-1994
1 De Brand
12-07-1994
1 Asissië
1 De Brand
Sprlnkhaanrletz. 23-04-1994
01-06-1994
1 De Brand
01-06-1994
2 De Brand
Torteldulf
04-06-1994
2 Kampina, Brandven
Tureluur
15-08-1994
1 Tilburg, Koningshoeven
Visarend
Aalscholver
Blauwborst
Boomvalk

AvP, SvP
NH
PS
VR
LK
AvP, SvP
JS, CvL
AvP
AvP, SvP
CvL, JS
PS
VR
PS
VR
PS
PS
FvdM
VR
PS
PS
VR
LK
LK
NH
LK
FvdM
LK
LK
CvL, JS
PS
CvL, JS
PS, RS
KK
KK
KK
PS
LK
LK
GvdK
NH
JS, CvL
AvP, SvP
NH
CvL, JS
JS, CvL
PS
VR

Wespendiet
Wielewaal
Witgat je
Zwarte specht

21-06-1994
1994
01-06-1994
26-06-1994
01-07-1994
12-07-1994
13-06-1994

1 Helvoirts Broek, noord
1 De Brand, 22/5, 28/5, 26/6
1 De Brand
1 Tilburg, Sparrenhof
2 Loonse Plakken, Plakkenven
1 Leemkuilen
2 Kampina, Groot Huisven

NH
NH
CvL, JS
LK
VR
AvP, SvP
PS

Waarnemingen en/of Ingevulde waarnemingskaarten werden ontvangen
van:
Nico Hilgers
(NH>,
Gerard van der Kaa
(GvdK),
Louis
Kemperman iLK;, Kees Ketelaars (KK), Ciska van Laarhoven <CvL),
Frits van der Meer (FvdM), Ad van Poppel (AvP), Sheila van Poppel
iSvP),
Victor
Retel-Helmrich <VRH),
Peter Slingerland
<PS),
Ronald Smulders (RS), Jo Swaans (JS1.
Ad van Poppel.

Ivo
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BALKANISERING VAN MIDDEN BRABANT?
zwarte ib isse n boven de kam pina
Op 10 september 1994 bezochten wij, Ronald Smulders en Peter Slingerland, de Kampina Hoewel
wij dit gebied in het voorjaar en het begin van de zomer veelvuldig hadden bezocht om doortrekkers
en broedvogels te observeren / inventariseren, waren wij daar de afgelopen twee maanden door
onder andere vakantieperikelen niet meer aan toe gekomen. De zomer die lang en warm was
geweest, leek de afgelopen week plaats te hebben gemaakt voor de herfst. Voor ons aanleiding de
Kampina weer in te gaan om naar de najaarstrek te gaan kijken.
De dag begon herfstig. Toen we om 8 00 uur het veld in gingen, stond er een harde zuidwesten
wind, windkracht 5 è 6 en het regende aanvankelijk hard De temperatuur schommelde tussen 10
en 15 graden C. In de loop van de ochtend klaarde het weer op en de zon liet zich zelfs zien.
Ondanks de regen begon onze tocht leuk. We zagen groepjes Paapjes en Tapuiten, en diverse
roofvogels zoals Havik, Buizerd, Bruine Kiekendief, Torenvalk, Boomvalk en Sperwer
Om 10.00 uur, de zon was al eventjes doorgebroken, stonden we in de beschutting van gagelstruiken en berkeboompjes aan de rand van het Kogelvangersven, naar twee boven het ven jagende
Bruine Kiekendieven te kijken, toen plotseling een groepje grote donkere vogels op een afstand van
ongeveer 10 meter over ons heen vloog. In een impuls zei Ronald: "Aalscholvers”, maar nog
voordat dit gezegd was, beseften we dat het helemaal geen Aalscholvers konden zijn. Het waren
grote, ranke, smalle, sierlijke, donkere vogels, die in formatie vlogen Door beter te kijken zagen we
het opvallende profiel met de herkenbare hals, kop en snavelvorm van de Ibis.
Onze waarneming betrof een formatie van acht Zwarte Ibissen (Plegadis falcinellus) die gedurende
een kwartier heen en weer vlogen boven het Kogelvangersven, het Duikersven en het Groot
Huisven De groep vloog op een hoogte die varieerde van 1 - 1 5 meter boven het gebied. Ze vlogen
een ovaal-vormig baan met een doorsnede van ruim 500 meter Wij bevonden ons aan de rand van
deze vliegbaan. De vogels passeerden ons meerdere malen op een afstand van 8 - 1 5 meter.
Vanuit onze positie waren wij in staat om ze vrijwel onophoudelijk met onze kijkers te volgen Ze
zijn niet aan de grond geweest. Na ongeveer 15 minuten verdwenen de vogels uit het vennengebied
en vlogen in formatie in zuid-oostelijke richting over een dennenbos weg. Nico Hilgers en Jo
Swaans bezochten de volgende dag de Kampina, maar hebben de Ibissen niet meer gezien
Uiterlijke kenmerken
In eerste instantie is de vogel moeilijk te vergelijken met een ander hier voorkomende soort. Qua
grootte is de vogel ongeveer te vergelijken met de Wulp, waarvan echter het vliegbeeld heel anders
is. Het silhouet of het profiel van de vogel in vlucht doet sterk denken aan dat van de Lepelaar; de
lange smalle hals, de naar achter uitgestoken poten en lange wat bolle vleugels. De vogel onder
scheidt zich echter van de lepelaar door formaat, kleur en door de vorm van de snavel.
De kop is egaal donker met een donkere washuid en teugel. De ogen zijn eveneens donker en een
herkenbare wenkbrauwstreep ontbreekt De kop vertoont geen kleurverschillen Verder een smalle
maar stevige, naar beneden gebogen snavel, die donker vaalachtig grijs zwart van kleur is
In de vlucht valt de lange, slanke, gestrekte hals op. Deze hals heeft een egale, donkere kleur met
een paarsachtige gloed.
De vleugels zijn donker met een duidelijk herkenbare groene glans, vergelijkbaar met de glans bij
een spreeuw. Ze zijn vrij lang en rond aan de vleugeltop.
De romp is donker met een paarsachtige glans, zonder duidelijke kleurverschillen. In vlucht komt de
romp rank en smal over. De staart vormt een eenheid met de romp waardoor de romp langer lijkt
De staart heeft eveneens een donkere kleur, is vrij kort en loopt licht uit naar achteren.
De poten zijn donker van kleur. In de vlucht steken ze een stuk achter de staart uit Aan het einde
van de poten is duidelijk een verdikking van de tenen te zien De vogels waren niet geringd
Gedrag
Bij de beschrijving van het gedrag moeten we ons beperken tot het vlieggedrag van de vogels dat
wij gedurende 15 minuten konden waarnemen. Gedurende deze periode bleven de vogels in
formatie vliegen. Ook tijdens de snelle wendingen was dat het geval Ze vormden In vlucht een
duidelijke eenheid Als formatie bewogen zij zich boven het gebied Opvallend was de hechtheid en
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de wendbaarheid van de formatie.
De vogels hebben een vrij snelle, ondiepe vleugelslag, afgewisseld met regelmatig korte glijvluchten.
Wanneer deze glijvluchten vlak boven het water werden gemaakt, dan zakten de poten, maar
werden niet volledig naar beneden uitgestoken. Vervolgens stegen zij dan weer, zonder het water
geraakt te hebben, en hervatten hun vliegbaan. Gedurende de vlucht waren ze zwijgzaam en vlogen
ze geruisloos.
Onze indruk was dat zij het gebied aan het verkennen waren als eventuele pleisterplaats.
Classificatie
De Zwarte Ibis behoort tot de orde der Ciconiiformes, een omvangrijke orde van grote waadvogels
met lange poten, die jagen op vis en amfibieën, soms ook op grote insekten als sprinkhanen.
De orde der Ciconiiformes omvat 121 soorten, onderverdeeld in drie grote families: Ardeidae
(Reigers en Roerdompen), Ciconiidae (Ooievaars) en Threskiornithidae (Ibissen en Lepelaars).
Naast deze drie grote families kent deze orde ook nog drie kleine families: Phoenicopteridae,
Balaenicipitidae en Scopidae, waartoe respectievelijk de Flamingo, de Schoenbekooivaar en de
Hamerkopvogel behoren
De familie van de Threskiornithidae omvat 33 soorten en is onderverdeeld naar 15 geslachten.
De Zwarte Ibis (Plegadis falcinellus) behoort samen met de Witmaskeribis (P. chihi) en de Puna-ibis
(P ridgwayi) tot het geslacht Plegadis.
Verspreiding en voorkomen
De dichtstbijzijnde broedgebieden van de Zwarte Ibis liggen in de moerasgebieden langs de Donau
en op de Balkan. Voormalige broedgebieden van betekenis waar deze vogel nu nog slechts als
incidentele broedvogel voorkomt, zijn onder andere Spanje, Hongarije en het voormalige Joegosla
vië De huidige broedgebieden liggen in Turkije, Griekenland en de voormalige USSR (o.a. Wolga,
Kaspische Zee en Azerbeidjan).
De overwinteringsgebieden van de Europese populatie liggen voorbij de Sahara, hoewel er ook
meldingen zijn van kleine groepen overwinteraars in Marokko (Larache). De Euraziatische populatie
overwintert in gebieden zoals Irak, Kazachstan en Bangladesh.
De doortrek van de Zwarte Ibis verloopt onregelmatig en wordt gekenmerkt door een nomadisch
karakter Na het broedseizoen vormen de vogels vaak gescheiden groepen van adulte en juveniele
vogels, waarvan de laatste groepen zich vaak vanuit het broedgebied zowat in alle richtingen
begeven. Deze richtingen wijken dan ook vaak af van de normale trekroutes die in zuid - zuidweste
lijke en zuidoostelijke richting lopen. Het is dan ook niet gek dat er nogal wat gevallen van zwerven
de Ibissen bekend zijn uit Centraal en Zuid Europa. In de periode juli tot begin september komen er
vaak meldingen uit Frankrijk, Spanje, Italië, Sicilië, Malta, het voormalige Joegoslavië, Roemenië,
Bulgarije en ook Algerije.
Soms komen de Zwarte Ibissen echt ver westelijk terecht zoals in Engeland en Ierland (1906), West
Noorwegen (1929), maar ook in België, Duitsland en in ons land De meldingen uit West-Europa
betreffen vaak een enkele of hooguit twee exemplaren, vaak in de periode september t/m november
en soms ook in april-mei. Sporadisch worden ook winterwaarnemingen gedaan, of is er sprake van
incidentele broedgevallen zoals in 1992 in de Camargue in Zuid-Frankrijk. Hier brachten drie
broedparen met succes zes jongen groot
In Nederland worden er vrijwel elk jaar wel Zwarte Ibissen gezien, maar het gaat dan slechts om
één of enkele meldingen per jaar. Meestal in de periode september-november, maar soms ook in de
periode april-mei of zelfs juni Drie winterwaarnemingen zijn bekend, namelijk 1986-87 (1 ex.,
Camperduinen), 1989-90 (1 ex., Nieuw Lekkerland) en in 1991 (2 ex., Elburg).
Het totaal aantal waarnemingen van de Zwarte Ibis in Nederland bedroeg vanaf 1800 tot 1949 82
ex. en vanaf 1950 t/m 1979 31 ex. Hoofdzakelijk in de periode september t/m november.
In ons land is, voor zover ons bekend werd uit de literatuur, de laatste 50 jaar geen grotere groep
waargenomen dan hooguit 2 ex Een groep van 8 Zwarte Ibissen is volgens ons daarom een unieke
waarneming. Wel is het in onze buurlanden in het verleden voorgekomen dat grotere groepen die
landen aandeden zoals in Belgie (1930, 30 ex. in Haneffe: 1932, 25 ex. in Molenbeersel)'en in
Duitsland (1987-31 -08, 10 ex. in Wangen, Allgau, Baden-Wurtenberg, en 9 ex. in Altmuhlsee,
Franken, Beieren, waarschijnlijk dezelfde groep).

Peter Slingerland & Ronald Smulders
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Duin***

Loonse en Drunense Duinen
Nationaal Park in oprichting
Staatssecretaris G abor heeft op 16 juni het overlegorgaan geïnstalleerd, waarmee de
Loonse en Drunense Duinen een Nationaal Park in oprichting is geworden. Dit Nationaal
Park i.o. heeft een omvang van 3400 ha. Daarvan is circa 2500 ha eigendom van en in b e
heer bij Natuurmonumenten en circa 400 ha bij het Brabants Landschap. De rest (750 ha)
is eigendom van gem eenten, het ministerie van Defensie en particulieren.
Het landschap is opgebouwd uit oude en jonge dekzanden, die hier in de midden- en
eindperioden van de ijstijd zijn afgezet. Het park bestaat uit de grootste stuifzanden van
Europa, droge en vochtige heidevelden en met bos begroeide wallen en heuvels. Ook het
landgoed Plantloon maakt deel uit van het Nationaal Park.
In de brochure ‘Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen’ is meer te lezen over onder
andere het ontstaan van het landschap, planten en dieren en mogelijkheden voor b ezoe
kers.

Vilt u deze brochure bestellen?
Stuur dan een kaartje met uw naam en adres naar

Infotiek
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
U krijgt dan de infotitel zo snel mogelijk gratis thuis gestuurd!
Bellen kan ook: tel. 070 - 379 20 62
Wie in het bezit is van een personal computer en een modem kan de brochure over de
Loonse en Drunense Duinen ook bestellen via de videotexdienst van Postbus 51. Bel met
behulp van uw communicatiesoftware 06 - 73 00. Op het aanvangsscherm van Videotex
Nederland tikt u de dienstnaam: Postbus 51. De rest wijst zich vanzelf.
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De bevers worden M mlire in de Biesboseb nog op twee andere plaatsen in ons la n d uitgezet.
I 'enter zal de hei er worden aangewezen als Beschermde diersoort opgrond van de
Xatuurbescberm ingsit et.

Bevers nu ook naar de Gelderse Poort
Nu de eerste kolonie bevers inmiddels vaste grond onder de voelen heelt gekregen in de
Hiesbosch. is de toekomst van de bev er in ons land op korte termijn verzekerd. Maar om het
voortbestaan van de Iv v e r ook op langere termijn zeker te stellen, zullen ook elders in
Nederland gezonde lx*v erpopulaties moeten ontstaan. Daarom zullen er nog twee nieuwe lx*verkolonies worden uitgezet in het riv ierengebied. Daarbij denkt Staatsbosbeheer in de eerste
plaats aan uitzetting in de Gelderse Poort, een natuurontwikkelingsgebied ten oosten van
Nijmegen Dit plan vloeit voort uit de aanlxvelingen van de commissie, die het vijfjarige beverexperimeni in de Hiesbosch heeft begeleid. Staatssecretaris Ga hor van LNV heelt die* aanbevel.ngen ov ergenomen en daarmee is het toekomstige Ix-leid met betrekking tot de lx*vers in ons
land bepaald. Tijdens de twee nieuwe pnxTuitzettingen zullen spontane vestigingen van de lx*vers buiten de uitz.etgebieden worden getolereerd. zolang geen onevenredige schade optreedt.
Kventueel optredende schade zal worden vergoed volgens de gangbare schaderegeling voor
niet-lx jaagbare diersoorten. Verder zal de lx*ver worden aangewezen als Beschermde diersoort
op grond van de Natuurbeschermingswet.
Platform

Aantal zeehonden in Zeeland
in 1993 toegenomen
Het aantal zeehonden in de Zeeuwse wateren is in 1993 toege
nomen ten opzichte ran voorgaande ja ren. Tijdens vluchten
horen de Westersebelde zijn direrse malen 8 d 9 zeehonden te
gelijk tijd waargenomen In de ()osteischelde zijn op 28 oktober
vorig ja a r zes zeehonden vrijgelaten. In totaal leren er nu in de
Ooslerschelde zo h 8 d 9 zeehonden, tenvijl er in de I 'oordella 3
d t en in de (heldingen 2 d 3 voorkomen Dit brengt het totaal
aantal zeehonden in Zeeland op 18 d 22 Ook zijn er het ajgelojien ja a r weer grijze zeehonden gesignaleerd, onder andere
op het voormalige werkeiland Seeltje Jans in de Westersebelde
\ 'erder zijn onder meer door sportvissers dolfijnen waargeno
men in de Voordelta Zo is op 10 januari 1993 een groep ran
m aar liefst 100 dolfijnen gezien op een afstand ran 10 mijl uit
de platen ran doeree Tot slot de volgende oproep w aarnem in
gen van zeezoogdieren graag doorgeven aan de heer H.S.
Zamistra van het Coiisnleniscbap .\BI.F in does.
tel 01 BK)-:r323
11

( ’it waarnemingen is gebleken dat in Zeeland in totaal 18 d 22
zeehonden leren.
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