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Zeezoogdieren langs de Texelse kust, 1980-1986

Marine mammals at Texel, 1980-1986

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Phoca vitulina 894 3

Halichoerus grypus
- -21 --22-2--

Phocoena phocoena 13 2 1

1dolphin species

De meeste zeezoogdieren zijn gezien in de winter (tabel 1). Veel van de Gewone

Zeehonden werden gezien in perioden met strenge vorst, terwijl de Bruinvis

Tijdens regelmatig uitgevoerde zeetrektellingen op Texel in de jaren 1980-86

werden, volgens goede zeetrektradities, ook alle waargenomen zeezoogdieren

genoteerd. Dat de kans op het zien van deze dieren gering is, blijkt uit het feit

dat in 2835 waarnemingsuren slechts 41 individuen werden opgemerkt. Vier

soorten werden gezien: Gewone Zeehond Phoca vitulina, Grijze Zeehond Hali-

choerus grypus, Bruinvis Phocoena phocoena en een ongedetermineerde dolfijn.

tabel 1. Verdeling van de tijdens zeetrektellingen op Texel waargenomen

zeezoogdieren over het jaar, 1980-1986.

table 1. Seasonal pattern of sightings of marine mainmals at Texel, seawatching
data, 1980-1986.

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Phoca vitnlina 8 9 4 3

Halichoenis grypiis
- 2 1 - - 2 2 - 2

Phocoena phocoena 1 3 2 1

dolphin species 1
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uitsluitend werd gezien in de laatste zachte winters met westelijke winden. Bij de

Grijze Zeehond moet worden opgemerkt dat een aantal meldingen betrekking
hadden op hetzelfde exemplaar: een groot mannetje, ’Nico’ genaamd, afkomstig
uit de bassins van het Rijksinstituut van Natuurbeheer(RIN) op Texel.

Summary During 2835 hours of seawatching at the Texel North Sea coast

during 1980-86, only 41 sea mammals were seen (Harbow and Grey Seals,

Harbour Porpoise and unidentified dolphin, table 1). Most marine mammals were

spotted in winter: Harbour Seals often during spells of heavy frost, all Harbour

Porpoise in mild seasons with westerly winds prevailing. A number of records of

Grey Seals refer to the same individual: a large bull named ’Nico’, which had

escaped from the basins of the Research Institute for Nature Management (RIN)

on Texel.
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