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Waarnemingen van zeezoogdieren tijdens zeevogeltrektel-lingen op Ameland in de periode 1973-1993

Michiel Versluys en Joop-Niek Ynsen

inleiding

In de periode 1973-1993 zijn vanaf de

duinen van Ameland tellingen uitge-
voerd van de vogels die op en boven

de Noordzee voorkomen. Door ver-

schillende waarnemers is totaal 2018

uur geteld volgens de methode zoals

beschreven door Platteeuw e.a.

(1994). In de jaren zeventig is ca. 300

uur geteld, alleen in de herfstmaan-

den. Van 1989 t/m 1993 is ca. 1490

uur geteld gedurende alle maanden

van het jaar, grotendeels door de au-

teurs. Waarnemingen van zeezoog-

dieren hebben wij consequent geno-

teerd en we hebben verondersteld dat

andere tellers dat ook deden

resultaten

Drie soorten zeezoogdieren zijn waar-

genomen (tabel 1): de Gewone Zee-

hond Phoca vitulina, de Grijze Zee-

hond Halichoerus grypus en de Bruin-

vis Phocoena phocoena. In totaal zijn

49 zoogdierwaarnemingen gedaan; dit

is één waarneming per 41 teluren. Alle

waarnemingen betreffen één individu.

De Gewone Zeehond is met 43 waar-

nemingen de meest waargenomen

soort. Alle waarnemingen vallen tus-

sen 20 augustus en 30 april. Mei-, juni-

en juli-waarnemingen ontbreken. Het

ging steeds om dieren die dicht bij het

strand enige tijd boven water versche-

nen. Zes dieren zwommen naar het

westen, zes zwommen naar het oosten

en de overige 31 zijn als 'ter plaatse'

opgeschreven.

De Grijze Zeehond is gezien op 19

oktober 1989. Bruinvissen zijn opge-

merkt op 9 en 19 december 1992 en

18 maart 1993. Het ging om dieren die

vrij dicht bij het strand enige tijd rond-

zwommen, De maartwaarneming be-

treft mogelijk meer dan één dier; gedu-

rende enkele uren is met tussenpozen

steeds één exemplaar gezien zonder

dat duidelijk werd of het steeds om

hetzelfde dier ging.

discussie

Zeezoogdieren zijn schaarse verschij-
ningen tijdens zeevogeltrektellingen.

Bij soortgelijke tellingen vanaf de

Texelse kust in 1980-1986 lag het aan-

tal zoogdierwaarnemingen nog lager:
één waarneming per 69 teluren (Maas

1991).
Deze schaarste wordt veroorzaakt

door het kleine aantal zoogdiersoorten

in onze kustwateren, het kleine aantal

individuen per soort, maar ook door de

geringe waarneemkans. Winderig weer

en (dus) een golvend zeeoppervlak

lijken de waarneemkans te verkleinen.

Bovendien gaat het om diersoorten die

een deel van de tijd geheel onder wa-

ter verblijven. Zelfs bij goede waar-

neemomstandigheden kunnen ze dan

niet gezien worden. De schatting van

Ries (1993) geeft een indicatie: een

Tabel 1. Waarnemingen van zeezoogdieren tijdens zeevogeltrektellingen op Ameland,
1973 t/m 1993, Weergegeven is het aantal waarnemingenper maand.

Tijdens zeevogeltrektellingen op Ameland in de periode 1973-1993zijn ook steeds de waarnemingen van zeezoog-

dieren genoteerd. In dit artikel worden de resultaten besproken van twintig jaar ’bijvangsten’ van een interessante

diergroep.

foto M L. Tasker, Marine mammal database Ned. ZeevogelgroepBruinvis

soort jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec totaal

Gewone zeehond 5 3 3 7 4 2 7 6 6 43

Grijze zeehond 1 1

Gewone / Grijze zeehond 1 1

Bruinvis 1 2 3
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zwemmende Gewone Zeehond verblijft

wellicht 87% van de tijd onder water.

Van de andere soorten zijn dergelijke

gegevens nietbekend.

Gewone zeehond Van de Gewone

Zeehond leefden in de hier beschre-

ven periode ca. 500 (in 1975) tot 1.000

(1993) dieren in de Nederlandse Wad-

denzee en ca. 4 000 (1975) tot 10.000

(1987) in de gehele Waddenzee

(Anonymus 1993, CBS 1992). De die-

ren verblijven het grootste deel van het

jaar in de Waddenzee. Daar zijn ook

de ligplaatsen (rustplaatsen). Vooral in

de winter wordt ook de Noordzee be-

zocht. De zeehonden volgen hun

prooidieren (vooral platvis), die in de

herfst vanuit de kouder wordende

Waddenzee naar de relatief warme

Noordzee trekken. In het voorjaar ke-

ren de zeehonden weer terug naar de

Waddenzee. Ries (1993) en Leopold

e.a. (1993) beschrijven deze seizoens-

verschuiving op basis van studie aan

zeehonden die waren voorzien van

zenders, respectievelijk op basis van

waarnemingen vanaf onderzoekssche-

pen. Tot op enkele tientallen kilome-

ters ten noorden van de Waddeneilan-

den zijn 's winters zwemmende zee-

honden aangetroffen (Bergman & Leo-

pold 1992, van Leeuwen e.a. 1994,

Leopold e.a. 1993).

Ries (1993) stelde vast dat individuen

zich over vele tientallen kilometers via

de Noordzee verplaatsen tussen de

verschillende delen van de Wadden-

zee. De relatieve talrijkheid en

(seizoens)trek verklaren dat deze soort

het meest is waargenomen. Het waar-

nemingenpatroon past goed bij de

jaarcyclus van de soort.

Grijze zeehond De Grijze Zeehond

vestigde zich rond 1980 (weer) in het

zeegat tussen Vlieland en Terschel-

ling. Tegenwoordig gaat het om ruim

200 dieren, die vooral op de Richel

verblijven (Hollander & van der Reest

1994). Ook leeft een groep van enkele

tientallen dieren in de Waddenzee na-

bij de Duits-Deense grens (Koch

1993). We veronderstellen dat het

waargenomen dier afkomstig was van

de Richel. De ene waarneming sugge-

reert dat dieren van deze lokatie een

beperkte actieradius hebben en zich

nauwelijks oostwaarts verplaatsen.

Juist na afloop van het hier besproken

tijdvak is de soort nogmaals gezien

tijdens zeevogeltrektellingen vanaf

Ameland (14 januari 1994).

Bruinvis De Bruinvis was tot 1960

een talrijke verschijning in onze kust-

wateren en de Waddenzee Daarna

namen de aantallen sterk af. In de ja-

ren zeventig is de soort tijdens zeevo-

geltrektellingen in ons land niet gezien

(Camphuysen 1994). Vanaf 1970 stijgt

het aantal vondsten van aangespoelde

dieren langzaam en vanaf 1980 wordt

de soort weer tijdens zeevogeltrektel-

lingen waargenomen, met een stijgen-
de trend (Camphuysen & Leopold
1993, Camphuysen 1994, CBS 1992,

Smeenk 1989 en 1992). Het aantal

gestrandde dieren op Ameland van

1985 t/m 1989 en in 1992 varieerde

van drie tot zeven per jaar (Smeenk

1989 en 1992, NWA-SBB regio Fries-

land-Noord).

De waarnemingen in ons land vallen

tegenwoordig vrijwel alle in de periode

december tot en met april. Inmiddels

wordt verondersteld dat een winter-

populatie jaarlijks in de Nederlandse

kustwateren terugkeert (Camphuysen

& Leopold 1993, Camphuysen 1994).
Ten noorden van de Waddeneilanden

komt de soort nu relatief talrijk voor

(Baptist 1987, Bergman & Leopold

1992, van Leeuwen et al. 1994). De

waarnemingen vanaf Ameland passen

goed in het huidige landelijke beeld.

Amelandse waarnemingen vóór 1992

ontbreken mede omdat vóór dat jaar
niet is geteld in de wintermaanden.

Misschien blijven waarnemingen vanaf

de Amelandse kust, in de toekomst,

toch vrij schaars: het lijkt erop dat de

dieren nèt iets te ver buiten-gaats blij-
ven (figuur 1; mededeling Kees Camp-

huysen).
Juist na afloop van het beschreven

tijdvak is de soort nogmaals gezien

tijdens zeevogeltrektellingen (7 en 8

april 1994: twee waarnemingen, totaal

drie exemplaren).

andere zoogdieren Ook enkele an-

dere zoogdiersoorten leven in het Ne-

derlandse deel van de Noordzee. Het

gaat om de Tuimelaar Tursiops trunca-

tus, de Gewone Dolfijn Delphinus delp-

his, de Witsnuitdolfijn Lagenorhynchus

albirostris en de Witflankdolfijn L. acu-

tus (Baptist 1987, Hollander & van der

Reest 1994). Deze soorten zijn niet

gezien tijdens de tellingen. Van de Ge-

wone Dolfijn en de Tuimelaar worden

tegenwoordig in onze kustwateren

nauwelijks levende dieren gezien of

strandingen gemeld (CBS 1992,
Smeenk 1989 en 1992). De Tuimelaar

wordt inmiddels als uitgestorven be-

schouwd in onze kustwateren (Hollan-
der & van der Reest 1994). De Wit-

snuitdolfijn is niet zeldzaam in het Ne-

derlandse deel van de Noordzee en

komt vooral voor ten noordwesten van

de Waddeneilanden. De dieren blijven

normaal te ver buitengaats om vanaf

Figuur 1:

Waarnemingen van walvisachtigen op de Noordzee bij Ameland, 1987 t/m september 1995

(bron: NZG Marine mammal database). Gegevens zijn afkomstig van vliegtuig-, scheeps- en

zeevogeltrektellingen. Elke waarneming is met een symbool weergegeven. Het getal bij een

symbool geeft het aantal dieren aan. Een symbool zonder getal betekent: één dier.
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land gezien te kunnen worden. Stran-

dingen van dode of levende Witsnuiten

zijn op Ameland in recente jaren niet

zeldzaam: van 1985 t/m 1989 en in

1992 tot maximaal 5 per jaar (Smeenk

1989 en 1992, NWA-SBB regio Fries-

land-Noord). De Witflankdolfijn be-

woont de diepere, noordelijke delen

van de Noordzee. Witsnuit- en Wit-

flankdolfijnen zijn ook tijdens zeevogel-

trektellingen elders in ons land zelden

of nooit waargenomen (Platteeuw e.a.

1994).

Figuur 1 toont ook de waarneming

(o.a. vanuit een helicopter) van zes

Potvissen vlakbij Ameland op 6 april
1993. Een dergelijke waarneming is

uiterst zeldzaam in de zuidelijke

Noordzee (Camphuysen & Reijnders

1993).
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