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Kortaf

Zeezoogdieren in de Zeeuwse delta in 1992

Van de overige zeezoog-

dieren werd een dode bruin-

vis gevonden in de Roompot

bij Wissenkerke, en werden

in de Voordelta twee groepen

niet nader gedetermineerde
dolfijnen gezien: in maart

vier voor de Brouwersdam en

in decemberongeveer twintig

stuks op vijf mijl uit de kust

van Schouwen.

Opmerkelijk is een vondst

van de spitssnuitdolfijn bij

Borssele, de tiende of elfde

bekende stranding van deze

soort in Nederland. Het dode

dier is voor sectie overge-

bracht naar het NationaalNa-

tuurhistorisch Museum te

Leiden. De doodsoorzaak

was naar alle waarschijnlijk-
heid een ernstige darminfek-

tie. Het betrofeen vrouwelijk

exemplaar dat ouder was dan

vijf jaar, met een lengte van

4,35 meter en een gewicht van

ongeveer 800 kilo. Deze dol-

fijnsoort leeft verspreid over

de hele wereld in diepezeeën,

en leeft vooral van inktvissen

die op grote diepte worden

gevangen.

P.C. Remijnse
Consulentschap NBLF

Zeeland

Zoogdieren in

de middel-

eeuwen in

Nederland

Soms treft men in publicaties
waarin men dat niet zou ver-

wachten gegevens aan over

de fauna van ons land in

vroeghistorische tijden. In

mijn bezit is een exemplaar
van de handelsuitgave van

het proefschrift van dr. Flo-

rance E.J.M. Baudet, die in

1904 promoveerde op "De

Het gaat goed met de gewone

zeehond in Zeeland. Vooral

in de Westerschelde werden

meer zeehonden waargeno-

men dan in voorgaandejaren.
In de zomer werden zes zee-

honden tegelijk gezien, lig-
gendop een zandplaat. Ook is

hier vrijwel zeker tenminste

één jonge zeehond geboren,
omdat op 20 juli bij Borssele

een huiler van ongeveer 10

dagen oudwerd aangetroffen,
die onmogelijk van de Wad-

den, de Engelse Wash of van

de Oosterschelde afkomstig
kan zijn. Van een tweede hui-

ler, gevonden bij Vlissingen,

is de herkomst minder zeker.

Beide dieren werden in Pie-

terburen grootgebracht en

uitgezet in de Waddenzee.

Dat geldt ook voor een zieke

volwassen zeehond die te

Vrouwenpolderwerd gevon-

den. In de Oosterschelde

worden regelmatig vijf á zes
zeehonden gezien. In de om-

geving van de Roggenplaat in

de Oosterschelde verblijven

met zekerheid nog drie van

de in 1989 teruggezette vijf
zeehonden. In de Grevelin-

gen leven drie á vier zeehon-

den, die zich door de hele

Grevelingen verplaatsen. In

de Voordeltawordt het aantal

zeehonden, dat daar perma-

nent verblijft, geschat op drie

á vier. Samenvattend kan ge-

steld worden dat in 1992 in

het Deltagebied 15 tot 19 zee-

honden verbleven. Eén vol-

wassen zeehond werd dood

aangetroffen in de Wester-

schelde.

Het gaat goed met de zeehond in

Zeeland. Foto Martijn de Jonge

Bij Vlissingen werd een on-

geveer vier maanden oude

grijze zeehond ziek aange-

troffen, die na een verblijf in

Pieterburen bij Terschelling
is uitgezet.
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maaltijd en de keuken in de

Middeleeuwen” (Uitgegeven
door W. SijthofT in Leiden).

Aan het door Baudet verza-

melde materiaal lag een om-

vangrijke archiefstudie ten

grondslag. In het hoofdstuk

”De spijzen en de dranken”

worden de vissoorten, het ge-

vogelte en de zoogdieren ge-

noemd die in de middeleeu-

wen, vermoedelijk ten dele

bij de welgestelden, op tafel

kwamen. Ik beperk me hier

tot de zoogdiersoorten, die

toen in de vrije natuur van

ons land werden aangetrof-
fen. Dat waren haas, konijn,
wild zwijn, edelhert en zelfs

bruine beer. Het wild werd ter

voorkoming van bederf zono-

dig bewaard door het in te

zouten. Op enkele plaatsen
staat vermeld waar die zoog-

dierenin de middeleeuwenin

ons land leefden. Konijnen

werden gehouden in ’coni-

nenwaranden’ Dergelijke ko-

nijnenbergen werden gemeld

uit Deventer en bij het oude

kasteel te Vorden.

De zeezoogdieren die in de

middeleeuwen veel langs de

kust voorkwamen, waren zee-

hond en bruinvis (meer-

zwijn). In de 14e eeuw wer-

den zij onder meer gevangen

tussen ’Mase en Zyp’
(Zeeuwse Delta). Reewild en

edelherten leefden op de Ve-

luwe, in de streek tussen Arn-

hem en Nijmegenen bij Hoe-

kelom (Veluwe). Wilde zwij-

nen kwamen voor in Brabant

en Gelderland (Steenderen,
Warnsveld). Er zijn aanwij-

zingen datook de bruine beer

daar leefde en het vlees ervan

werd gegeten.
Dr. A. Scheygrond
Van Itersonlaan 7

Gouda

Stichting Eek-

hoornopvang
In Utrecht is sinds kort de

Stichting Eekhoornopvang

opgericht. Deze stichting
stelt zich ten doeljonge,zieke

en gewondeeekhoorns op te

vangen en te verzorgen. Als

een dier weer is opgeknapt,

wordt het verplaatst naar een

speciale uitwenkooi in het

bos. Daar worden de eek-

hoorns aan de mens ontwend

en weer vrijgelaten. Ze wor-

den vervolgens nog enige tijd

op die plek bijgevoerd.

Stichting Eekhoorn Opvang
Postbus 11041

3505 BA Utrecht

Verantwoord Faunabeleid

Het platform Verantwoord

Faunabeleid roept de poli-
tieke partijen op in hun ver-

kiezingsprogramma
1994-1998 de volgende pas-

sage op te nemen:
”In het wild

levende zoogdieren en vogels
zijn bezit van de gemeenschap

en worden wettelijk beschermd.

Jacht op deze dieren is alleen

aanvaardbaar bij ernstige
schade indien anderemiddelen

ter voorkoming van schade

hebbengefaald". Het Platform

doet een beroep op alle na-

tuur- en dierenbeschermers,

die lid van een partij zijn, te

bevorderen dat zo’n passage

in het verkiezingsprogramma
wordt opgenomen.

Platform Verantwoord

Faunabeleid

Amsteldijk 62

1074 HZ Amsterdam

Ook voor eekhoorns bestaat nu op-

vang. Foto Mike Weston


