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SAMENVATTING

Eindoktober 1993werdenzesgerevalideerde gewonezeehondenteruggezet inde
Oosterschelde. Door middel van telemetrisch onderzoek en door directe
waarnemingen werd de overleving en het vestigingssucces van de dieren in het
gebied gedurende vijf maanden gevolgd.
Een maand na het vrijlaten waren drievan deteruggezette zeehonden nog in
het gebied aanwezig. Twee dieren waren uit de Oosterschelde weggetrokken en
één dier verdronk inof vlakbij de Oosterschelde. Vier maanden na vrijlating waren
de drie zeehonden die bleven, nog met zekerheid in het gebied aanwezig.
Ten aanzien van de aanpassing van dieren die in het gebied bleven,
bestonden ergrote individueleverschillen.Eénouderdiervertoonde altwee weken
na het terugzetten een regelmatig habitatgebruik in de westelijke Oosterschelde,
terwijl twee jongere dieren zich na ongeveer twee maanden vestigden in het
middengedeelte van de Oosterschelde. De keuze van leefgebied leek sterk
afhankelijk van de beschikbaarheid van zandbanken geschikt voor zeehonden om
aan land ('hauled-out') te gaan, en gebieden waar dieren waarschijnelijk
foerageerden. De teruggezette zeehonden vestigden zich in gebieden die
traditioneelvanbelangwarenvoorzeehonden inde Oosterschelde enwaar ook nu
wilde zeehonden worden waargenomen. Een aantal van de gevolgde zeehonden
toonde een opvallend 'pendelgedrag' tussen haul-out locaties en mogelijke
foerageergebieden, een gedrag dat ook bij wilde zeehonden inde Waddenzee en
elders in Europa wordt waargenomen.
Voor individuele zeehonden gold, dat het ontwikkelen van een 'normaal'
activiteitspatroon indetijdovereenkwammetdevestigingineenspecifiek deelvan
de Oosterschelde. Eén dier vertoonde twee weken na het vrijlaten een haul-out
gedragvergelijkbaar met dat van eerder gevolgde zeehonden inde Oosterschelde
en in grote lijnen, met dat van zeehonden in de Waddenzee. Twee dieren
vertoonden pas twee maanden na het terugzetten dit gedrag en dan -in
tegenstelling tot het eerste dier- vooral inde nacht. Bovendien vertoonde het haulout patroonvan dezetweedieren eenontwikkeling inde loopvan het seizoen.Drie
maanden na het terugzetten begonnen ook zij een 'normaal' haul-out patroon te
vertonen.
Uit het duikpatroonvantwee van deteruggezette zeehonden was af te leiden
dat zij in de maanden na het vrijlaten een duikgedrag vertoonden overeenkomstig
dat van wilde zeehonden inde Waddenzee. Inde loop van het seizoen gingen zij
een breder scala aan duiklengtes vertonen, een fenomeen dat ook werd
waargenomen bijteruggezette monniksrobben.
Een van de teruggezette dieren werd enkele dagen na het terugzetten
gesignaleerd in het gezelschap van wilde zeehonden. Er waren sterke
aanwijzingingen dat vanaf ongeveer twee maanden na het vrijlaten, alle nog
overgebleven teruggezette zeehonden associeerden met wilde zeehonden.
Observaties aan eenvan deteruggezette dieren enenkele wilde dieren wezen uit,
dattweeëeneenhalve maandnahetterugzetten ergeenverschilleningedragopde
zandbank tussen het teruggezette en de wilde zeehonden te zien waren.
De frequentie en herkomst van door mensen veroorzaakte en 'natuurlijke'
potentiële verstoringen (incidenten) in de nabijheid van een zeehondenrustplaats
werd onderzocht. Evenals in de zomerperiode bleken boten het meest voor
incidententezorgen.Hetgedragvanzeehondenwerdookalspotentieel verstorend
aangemerkt. Reacties van de zeehonden op incidenten werden genoteerd
(=verstoring). Ineenkleinaantalgevallenvluchttenzeehondentewater. Veelvaker
vertoondende zeehonden alert gedrag,zonder te vluchten. Hierbijwerd het meest
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gereageerdopboten enhetgedragvananderezeehonden. De relatieve frequentie
van twee alerte houdingen vertoond in reactie op incidenten werd geanalyseerd.
Hieruit bleek dat incidenten veroorzaakt door boten,wegens de sterke reactie erop
en het frequente voorkomen, het belangrijkst waren in het beïnvloeden van het
gedrag van zeehonden bij de onderzochte locatie.
Het resultaat van het terugzetten van (gerevalideerde) zeehonden in de
Oosterschelde ter (tijdelijke) aanvulling van de reeds bestaande kleine populatie,
blijkt in de winterperiode vergelijkbaar te zijn met een dergelijke actie in de zomer
periode. Zoals blijkt uit het onderzoek aan habitatgebruik, haul-out patroon,
duikpatroon enhetgedragvandedieren,vertonenteruggezettezeehondennakorte
of langere tijd een leefwijze dat als normaal voor het gebied is te beschouwen.
Het isop grondvande huidigegegevens niet mogelijk aante geven of erdoor
het terugzetten van zeehonden op langere termijn een reëel bijdrage kan worden
geleverd aan de ontwikkeling van een zeehondenpopulatie in de Oosterschelde.
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1 INLEIDING

InhetZeeuwse Deltagebied komenvanoudsher gewonezeehonden Phoca vitulina
voor. Aan het begin van deze eeuw heeft de populatie in het gehele Deltagebied
naar schatting rond de tienduizend dieren bedragen (Reijnders 1994). De
Oosterschelde herbergde indejaren dertig envijftig ca.30%vande zeehonden in
het Deltagebied en vertegenwoordigde derhalve een belangrijk areaal voor de
zeehond inde Zeeuwse wateren (Havinga 1933,Van Bemmel 1956).
Inde jaren zestig bedroeg de populatie in het Deltagebied nog maar rond de
300 en in 1992 slechts 18 dieren (Wolff 1972, Reijnders 1994). Deze sterke
achteruitgang wordt toegeschreven aan de zware jachtdruk in de eerste helft van
deeeuw, enlaterdetoenemende waterverontreiniging inhet gebied.Habitatveriies
en toenemende menselijke verstoring in de laatste decennia zijn als bijkomende
oorzaken genoemd (Reijnders 1985). Op dit moment zijn alleen de Oosterschelde,
de Westerschelde en de Voordelta als zeehondenhabitat aan te merken.
DeDeltawerken hebbengezorgdvooringrijpendeveranderingen inhetgebied.
Debouwvaneenafsluitbarestormvloedkering indemondingvande Oosterschelde
heeft geleid tot een afname in getijdenamplitude van ca. 30%. Of daarmee het
potentieel geschikte habitat voor zeehonden wordt beïnvloed, is afhankelijk van de
geomorfologische veranderingen. Het oorspronkelijk karakter van zout
getijdengebied, met daarin voor de zeehond geschikte ligplaatsen en
foerageergebied, is grotendeels behouden gebleven.
Met de voltooiing van de Oosterscheldekering in 1986 is de verstoringsdruk
door de jarenlange werkzaamheden grotendeels weggevallen. Na isolatie van het
vervuilende, instromende Rijnwater (door de bouw van de Philipsdam en
Oesterdam) is de waterkwaliteit in de Oosterschelde enigszins verbeterd en meer
gelijkenis gaanvertonen metdatvande Noordzee (Nienhuis etal. 1994).Vooral de
laatste jaren is er in de Oosterschelde sprake van een toename van enkele
vissoorten (schar, bot en mogelijk ook wijting), die als voedsel van zeehonden
belangrijk kunnen zijn (Hostens & Hamerlynck 1994, Reijnders et al. 1981).
Naast deze verbeteringen in de natuurlijke leefomstandigheden voor de
zeehond is er, zeker de laatste 10-15 jaar, een duidelijke toename in het gebruik
vanhetgebieddoorrecreatievaart, (mechanische) kokkelvisserij,desportvisserij en
doorpierestekers (Reijnders 1985).Doordezeactiviteiten zoudenzeehondenvooral
tijdens laagwaterperioden, wanneer zij op drooggevallen zandbanken plegen te
liggen ('hauled-out'), in toenemende mate kunnen worden verstoored. Tijdens
zoogperioden zijn verstoringen waarbij zeehonden te water gejaagd worden, zeer
nadelig. Jonge nog zogende zeehonden raken hun moeders kwijt of raken
ondervoed door de onderbroken zoogperioden. Zowel tijdens de zoogperioden als
daarbuiten zouden verstoringen, ongeacht of de zeehonden te water gejaagd
worden, tot een verhoogde stress kunnen leiden. Dit heeft implicaties voor de
weerstandenvatbaarheidvoorinfectiesvandezeehondenenmogelijkookvoor het
sociale gedrag van de dieren (Reijnders 1985). Voor een uitgebreid
literatuuroverzicht van de mogelijke negatieve effecten van verstoring zie Brasseur
& Reijnders (1994).Inhoeverrezeehondengebieden mijden,danwelactief verlaten
als gevolg van verstoring is nog slechts ten dele bekend (Brasseur & Reijnders
1994).
Een van de elementen die bepalend is voor de natuurlijke waarden in het
Oosterscheldegebied, zoals geformuleerd in het Natuurbeleidsplan Oosterschelde
(Stuurgroep Oosterschelde 1982), is een levensvatbare zeehondenpopulatie.
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De ontwikkeling van de zeehondenpopulatie blijft, ondanks de verbeteringen
inhet natuurlijk leefmilieu endeveronderstelde geschiktheid van de Oosterschelde
als zeehondenbiotoop (Reijnders, projectbeschr. 1993), duidelijk achter bij de
verwachtingen.Hieromheeft hetconsulentschap Natuur, Bos,Landschap enFauna
(NBLF) in Zeeland van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
besloten onderzoek uit te laten voeren naar de mogelijkheid, de reeds aanwezige
populatie te versterken door middel van het terugzetten van gerevalideerde,
opgevangen zeehonden.
Een dergelijke versterking van de populatie zou kunnen leiden
i)
tot een hervatten van de reproduktie in het gebied;
ii)
een grotere kans op immigratie en vestiging van buitenaf
("magneetwerking1;doordat immigranten zich eerder zouden aansluiten
bij grote(re) groepen).
In 1989 is reeds een verkennend onderzoek uitgevoerd waarbij vijf jonge
revalideerde zeehonden zijn vrijgelaten in de Oosterschelde. Telemetrisch
onderzoek en directe waarnemingen uitgevoerd door het Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek (IBN) wezen uit dat 4 van deze dieren tot tenminste 7 maanden
nahetterugzetten inhet gebiedverbleven enzichvrijsnelaan het leven inhet wild
hadden aangepast. Een jaar na het terugzetten werden drie van deze dieren nog
regelmatig in het gebied gezien (Reijnders et al. 1990).
Deze eerste groep zeehonden werd teruggezet in het voorjaar (15 maart
1989), waardoor de aanpassingsperiode van de dieren samenviel met een
klimatologische en waarschijnlijk ook wat voedselaanbod betreft gunstige periode.
Juist indeze periode isde verstoringsdrukechter relatief hoog. Mogelijk zou dit de
aanpassing aan het gebied hebbenvertraagd en daarnaast de neiging om weg te
trekken uit het gebied hebben bevorderd. Eenvan deteruggezette dierentrok weg
naar de Noordzee en verdronk in de netten van een visser. Bij deze proef
zeehonden zou vergaan als zij zouden worden teruggezet in het najaar, waardoor
de aanpassing aan het gebied in de 'rustige' winterperiode zou plaatshebben.
Tevens werd het wenselijk geacht opnieuw gedetailleerd onderzoek te doen naar
het gedrag en de vestiging van teruggezette zeehonden nadat enkele, naar
aanleiding van het eerste onderzoek voorgestelde beheersmaatregelen waren
uitgevoerd.
In de tussenliggende periode zijn er een tweetal zeehonden-rustgebieden
aangewezen en is hetaanbrengen van keerwant op fuikenvan beroepsvissers als
verplichting ingevoerd.
Totdezetweedeterugzetproef isopdracht gegevendoorNBLFZeeland.Hetproject
is uitgevoerd door het IBN in nauw overleg en samenwerking met NBLF Zeeland.
De procedure rond het vrijlaten is gebeurd in overleg tussen NBLF, het IBN en de
zeehondencrèche Pieterburen.
Hoofdvragen bij het onderzoek waren:
Blijven teruggezette zeehonden -in de winterperiode- in het gebied?
Zoja:
Welke delen van de Oosterschelde gaan zij gebruiken?
Wat is het activiteitspatroon van de dieren en hoe verhoudt zich dit tot het
'natuurlijke' activiteitspatroon van zeehonden zoals bekend u'rtde literatuur?
Is er sprake van een 'integratie' met de lokale zeehonden?
Hoe zijn de reacties van lokale enteruggezette dieren opverschillende typen
mogelijk verstorende incidenten in hun omgeving?
Welke typen verstoring zijn van invloed in de winterperiode?
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Door gegevens te verzamelen over habitatgebruik, activiteitspatroon,
duikpatroon en 'integratie' met de lokale populatie zeehonden, is getracht een
antwoordopdezevragenteverkrijgen.Vergelijkingvan gegevens met de literatuur
en met de resultaten van de eerder gedane terugzetproef (Reijnders et al. 1990)
leverde een maatvoor de'aanpassing'vandeteruggezette dierenaan hun nieuwe
leefgebied.
Het zich ophouden in een vrij afgebakend gebied of gebieden van de
Oosterschelde, verband houdend met de beschikbaarheid van haul-out locaties en
mogelijkfoerageergebied enhetontwikkelen vaneenregelmatigen'natuurlijk1haulout gedrag en duikpatroon werden als graadmeter voor aanpassing gehanteerd.
Integratie van teruggezette dieren in de lokale populatie werd afgemeten aan de
eventuele associatie van teruggezette en wilde dieren en door het gedrag op de
zandbank te vergelijken.
De onderzoekresuhaten indit verslag worden tezamen met de resultaten uit 1989
(Reijnders et al. 1990) gebruikt om uitspraken te doen over het te verwachten
succes van een eventueel toekomstige terugzetprogramma in de Oosterschelde.

De gewone zeehond
aantalsschattingen

in de

Oosterschelde:

leefwijze

en

recente

Leefwijze
Gewonezeehondenhebbeneensemi-aquatischeleefwijze;zijvergarenhunvoedsel
in het water enbrengen het grootste deel van de tijddoor in het water. De meeste
sociale interacties, als ook de paring, vinden plaats in het water (Sullivan 1981).
Toch behouden zij een binding met het land, in de vorm van meer of minder
regelmatig zogenaamd haul-out gedrag.Hieronderwordtverstaanalle gedragingen
waarbij zeehonden zich uit het water bevinden. Dit kan zijn op rotsblokken,
stranden, ijsschotsen of zandbanken.
In de Nederlandse wateren gaan zeehonden voornamelijk op droogvallende
zandbanken aan land (hauled-out). Functies van dit gedrag kunnen zijn: rust en/of
comfort (waaronder onderhoud van de vacht onder invloed van zonlicht, mogelijk
energetische voordelen), het werpen en zogen van de jongen en het
vergemakkelijken van de verharing (Brasseur & Reijnders 1994). Sociale functies
spelen op de zandbank mogelijk ook een rol (Sullivan 1982)
Aantal Gewone Zeehonden inde Oosterschelde in 1994
Dezeehondenstand inde Oosterschelde schommelt de laatste tienjaar tussen de
5-15 individuen (pers. med P. Remijnse, Reijnders et al. 1990; zie beneden voor
aantalsschattingen in 1994). Er zijn geen aanwijzingen dat er nog reproduktie
plaatsvindt. Ondanks het feit dat er wel degelijk zeehonden van buiten de
Oosterschelde in staat zijn het gebied binnen te zwemmen (Reijnders et al. 1990,
pers. med. P. Remijnse, eigenwaarneming) vindt er geen of nagenoeg geen groei
vandepopulatieplaatsdoorimmigratie envestigingvanuit deWaddenzeeofelders.
Aantalsschattingen vanzeehonden in een gebied worden meestal gebaseerd
op tellingen van op de zandbanken liggende dieren. Veelal leveren dergelijke
tellingen een onderschatting van de ware populatiegrootte, omdat niet altijd alle
zeehonden op de zandbank liggen. Het op dezandbank komen van zeehonden is
onder andere afhankelijk van: weersomstandigheden, tijd van de dag, tijd ten
opzichte van pal laagwater en tijd van het seizoen. Zelfs onder optimale
omstandighedenishet mogelijkdatzeehondendoorverstoring e.d.nietopdebank
verschijnen (Reijnders 1985, Brasseur & Reijnders 1994).
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Voor 1994zijngegevens afkomstigvan 'recreatietellingen'pervliegtuig envan
tellingen uitgevoerdvanaf hetwaterdoor NBLF medewerkers enpersoneelvaneen
rondvaartboot verzameld door H.Zandstra (NBLF) en gecombineerd met gegevens
uit de onderhavige studie. In figuur 1 staan de maximale aantallen zeehonden
gezien in de Oosterschelde per maand weergegeven (gegevens zijn verwerkt tot
24.11.94).
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Figuur 1.Tellingen van Gewone zeehonden in de Oosterschelde in 1994

Zeehonden zijn in 1994alleenopde zandbank waargenomen inde omgeving
van de Oliegeul (kop Roggenplaat, zandbank Roggenplaathaven etc.) en de
Vondelingplaat.
Opgemerkt dient te worden dat er vaak geen gelijktijdig overzicht over beide
locaties mogelijkwas (tellingenvanaf hetwaterendeoevers). Hierdoorwasergeen
informatie over eventuele afhankelijkheid in aantallen tussen de twee locaties,
veroorzaakt doorhetdoordezelfdedierenafwisselend gebruikenvanbeidelocaties.
Hoewel in de loop van 1994 is waargenomen dat één herkenbare zeehond soms
bij de Vondelingplaat en soms bij de Oliegeul op de zandbank ging, is het
onwaarschijnlijk dat dit eenveel voorkomend fenomeen was (deze studie).
Zelfs bij een telling van een maximaal aantal op een bepaalde locatie bleek
soms dat gezenderde dieren, hoewel wel in de buurt, niet op de bank gingen. Dit
is een bevestiging voor de bovengenoemde onderschatting van de ware
populatiegrootte bij tellingen van zeehonden op de banken.
De in figuur 1 gepresenteerde totale aantallen dienen dan ook gezien te
wordenals eenminimumschattingvandepopulatiegrootte van Gewone zeehonden
inde Oosterschelde gedurende 1994.
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2 MATERIAAL EN METHODEN

2.1 Procedure rond het terugzetten
Erzijnzes zeehonden,variërend in leeftijd van ±4 mnd. tot ±3Vijaar, teruggezet
inde Oosterschelde. Allezeehonden zijn korte of langeretijdopgevangen geweest
in een zeehondenopvang centrum in Pieterburen, na in verzwakte toestand of
anderszins te zijn aangetroffen in het wild.
Op de avond van 27 oktober 1993 zijn de zeehonden uit een groot
gemeenschappelijk opvangbassin gehaald en zijn de zenders opgeplakt. Zenders
werdenopdekopgelijmdmetsneldrogende2-componentenepoxy-lijmvolgens een
procedure beschreven in Ries (1993).Aangenomen kan worden dat plaatsing van
de zenders de zeehonden weinig hindert in hun natuurlijk functioneren (o.a.
Reijnders et al. 1990). Bij de jaarlijkse verharing, in de periode mei-september,
raken de zenders los envallen tenslotte af.

Philpsdam

1 » Roompotstuis
2 = Neeltje Jans (Topshuis)
3 - Schaar
4= zandbank Roggenplaathaven
5= Hammen
6 = Oliegeul
.Oesterdam

7 s Oude Oliegeul
8 s Roggenpl t
9 » Vuilbaard

ZUIDBEVELAND

10= Vondelingplaat
11= 'Prieltje'
12= Brabants Vaarwater

Figuur2. Kaartvan de Oosterschelde

Indevroegeochtendvan 28oktober zijndezeehonden,individueel in houten
transportkisten,over de weg naar Zeelandvervoerd.Vervolgens zijn dezes dieren
tijdens laagwater (rond 08u45) met behulp van het motorschip 'Branta' van NBLF
overgebracht naar de zandbank 'Roggenplaathaven' (zie kaart studiegebied,figuur
2). Na openzetten van de transportkisten op de zandbank, kropen de dieren naar
het water en waren allen binnen een kwartier weggezwommen.
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2.1.1 Zeehonden
Nr 1: mannetje, leeftijd ±3Vijaar;
Nr 2:vrouwtje, leeftijd ±4 maanden;
Nr 3: vrouwtje, leeftijd ±4 maanden;
Nr 4: mannetje, leeftijd ±4 maanden;
Nr 5: vrouwtje, leeftijd ± 1Vijaar;
Nr 6: vrouwtje, leeftijd ±2Vijaar.
(voor de nummers & kleur van plastic merken in de achtervinpoten van iedere
zeehond, zie bijlage 3)

2.2 Gebruikte apparatuur
2.2.1 Zenders
Op basis jarenlange ervaring met (grootschalig) telemetrieonderzoek in de
Waddenzee en de Oosterschelde heeft het IBN zenders ontwikkeld. Batterij,
zendgedeelte en kristalbesturing zaten ingegoten in een stootvaste kunststof
behuizing met daarop eenflexibele antenne (behuizing, lxbxh= 6 cm x 3 cm x 3.5
cm; antenne ± 40 cm; gewicht ± 120 g; batterij Lithium 3.6V; IBN-Technische
Dienst, Arnhem). Een zoutwaterschakelaar zorgde voor het uitschakelen van de
zender (i.v.m. stroombesparing) als die onder water verdween.
Afhankelijk van het gedrag van de zeehond konden er drie signaaltypes
worden uitgezonden, die zeer goed van elkaar waren te onderscheiden (fig 3).
Signaalpatroon en de eigenschappen van de signaalpuls zelf zorgden voor een
optimale herkenbaarheid van eenzendersignaal, zowel akoestisch als elektronisch
(automatische ontvanger). Elke zender had een eigen frequentie in de 153 Mhz
band. Om identificatie bij zichtwaarnemingen te vergemakkelijken is elke zender
gekleurd.

ACTIVITEIT
Boven komen
slapen

SIGNAALTYPE
Dobberen

Zwemmen
Foerageren

Zwemmen

Op de bank
liggen

Hauled-out
(na 10 min)

Figuur3.Type zendersignaal bijverschillende activiteiten zeehonden.

2.2.2 Automatische ontvanger
DezewerdgeïnstalleerdinhetTopshuis' (RijkswaterstaatZeeland)opNeeltjeJans.
Een Yagi antenne werd op de hoogste beschikbare plaats (een stalen mast boven
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op de werkplaats van het Topshuis) bevestigd, gericht op de omgeving van de
Roggenplaat (hoogte antenne: 38,75 m. + NAP). De registratieset werd in het
gebouw geplaatst. Deze bestond uit:
- een Yaesu FRG 9600 ontvanger
- RS-232 stuurunit en interface (ontwerp IBN Technische Dienst, Arnhem)
- 'Squirrel' data-logger (Grant Instruments).
2.2.3 Mobiele ontvangers
Erzijntwee mobiele ontvangers gebruikt. Een ontvanger van hettype Yaesu FRG
9600 stond geïnstalleerd op het motorschip 'Branta', met een naar voren gerichte
Yagi antenne gemonteerd op de mast van het schip (hoogte boven water ±5 m).
Eendraagbare ontvanger (Yaesu 290met oplaadbare voeding) werd ingezet vanaf
voertuigen langs de kust. De meer handzame Yagi-antenne voor deze ontvanger
werdinde handvastgehoudenof gemonteerd ineenspeciaal hiertoevervaardigde,
360° draaibare, houder op een aluminium paal (hoogte boven de grond +2 m).
2.2.4 Optische hulpmiddelen en registratieapparatuur
Incidentele waarnemingen aan zeehonden en identificatie van individuen werden
verricht met een kijker (10 x 50) en/of een zoomtelescoop (Bushneil 15x-45x, later
Vixen 25x-60x). Gedragsobservaties aan uitgezette en wilde zeehonden werden
uitgevoerd met eenzoomtelescoop.Gedragvanzeehonden opdezandbank enhet
duikgedrag van teruggezette zeehonden werd geregistreerd met een 'event
recorder1(Psion LZ64). Hierbijwerd het'Observer1softwarepakket gebruikt (Noldus
Information Technology, Wageningen).

2.3 Methoden
2.3.1 Automatische registratie
De automatische ontvanger was in staat om 24 uur per dag zendersignalen te
beluisteren. De programmeerbare RS-232 unit stuurde de ontvanger aan om
beurtelings de frequenties van de teruggezette zeehonden af te luisteren.
Verschillende instelmogelijkheden maakten het mogelijk een zooptimaal mogelijke
ontvangstteverkrijgen.Gedurende hetonderzoek werddeautomatische ontvanger
zodanig ingesteld, dat elke frequentie steeds 7.28 minuten werd beluisterd.
Informatiewerdopgeslagen indedataloggervolgensdezgn.'eventmode', namelijk
alleen als het ontvangen signaaltype veranderde of naar een andere frequentie
geschakeld werd.Vastgelegd werdendedatum,tijd(inuren,minuten enseconden),
de beluisterde frequentie en het type ontvangen signaal. Onderscheiden
signaaltypen waren 'hauled-out', 'zwemmen', 'dobberen' of 'geen signaal' (fig.3).
Gegevens uit de datalogger werden met behulp van speciale software (Grant
Instruments) ingelezenopeendraagbarecomputer (Zenith)voorverderebewerking.
De automatische ontvanger werd minimaal eens per week, doorgaans vaker,
bezocht omdegoedewerkingtecontroleren enzonodigdedataloggerte legen.Na
het verhelpen van een aantal technische aanloopproblemen heeft het systeem
gegevens verzameld van 23 december 1993tot 30 maart 1994.
Om de uiteindelijk zeer omvangrijke gegevensset uit de datalogger te
comprimeren en om zo veel mogelijk door etherstoring veroorzaakte data te
verwijderen,isernaderhandspecialeprogrammatuurontwikkeld(Topsact2,ontwerp
M. Werner). Daarmee konden gegevens uit de automatische ontvanger ingelezen
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worden en gesorteerd worden naar kanaalnummer (= gevolgde dier). Binnen een
'luistersessie' van 7.28 minuten werd de totale duur (in seconden) van de
verschillende typen zendersignaal berekend. Het gedragvan de gevolgde zeehond
gedurendedeluistersessiewerdafgeleiddoordetotalenonderlingtevergelijken en
mede op basis van de zenderkarakteristieken bepaalde beslissingsregels toe te
passen. Bij eenontvangst vantenminste 54seconden aan 'haul-out' signalen werd
het gedrag haul-out beslist. Wanneer tenminste 21 seconden 'zwemmen-' of
'dobberen-' signalen werden ontvangen en het totaal aan 'zwemmen' signalen dat
van 'dobberen' overtrof werd het gedrag zwemmen beslist; was het totaal
'zwemmen' lager dan het totaal 'dobberen' dan gold het gedrag dobberen (fig. 3).
Inalle overige gevallen werd 'geen signaal'besloten.Vergelijking van de bewerkte
gegevens uit de automatische ontvanger met gegevens uit peil- en
zichtwaamemingenleverdevoldoendeovereenstemmingopomeengebruikvanhet
programma te rechtvaardigen (bijlage 2b).
2.3.2 Opsporing en peilingen met de mobiele ontvangers
Demobieleontvangers maakten het mogelijk dierenopte sporen,ookals zijbuiten
het ontvangstbereik van deautomatische ontvanger verbleven en haddenals groot
voordeel dat zij de mogelijkheid boden de posities van individuele zeehonden te
bepalen d.m.v. peilingen.
Werkwijze bij peilingen vanaf de oevers
Door regelmatig te peilen was het mogelijk de bewegingen van de zeehonden en
verblijfplaatsen in de loop van het seizoen, op verschillende tijden van de dag en
verschillende fases van het getij, in kaart te brengen. Er werd zoveel mogelijk
gebruik gemaakt vandezelfde peilpunten, waarbij het hoogste punt (o.a. kruinvan
dedijk,verhogingen op pieren) steeds werdopgezocht. Doorgaans werdgepeild in
verschillenderichtingen (bv.30,90,120gradentenopzichtevandekustlijn),waarbij
ersteeds 5 minuten geluisterdwerdop eenbepaalde frequentie.Werd een signaal
ontvangen, dan werd met de antenne gedraaid om de richting van het signaal te
bepalen. Kanaalnummer, peilpunt, peilrichting en signaalsterkte (volgens een
eenvoudige intervalschaal) werden genoteerd en ingevoerd in eendatabase. Later
zijn deze gegevens omgezet in 'ware locaties' van zeehonden door signaalsterkte
aanafstandte relateren.Afstand enpeilrichting, gecombineerd metde coördinaten
van de peillocatie leverden na een eenvoudige berekening de coördinaten van de
positie van een gepeilde zeehond.
Parameters voor de berekeningen werden proefondervindelijk vastgesteld na
vergelijking van peilwaarnemingen met zichtwaamemingen (bijlage 2a).
De draagbare ontvanger werd ook ingezet om buiten de Oosterschelde te
peilen. Er zijn een aantal uitgebreide zoekacties ondernomen langs de
Westerschelde en langs de Noordzeekust tot aan de Maasvlakte bij Rotterdam.
Nadat eraanwijzingen warendat eenvande gezenderde dieren zich mogelijk voor
de kust van Westerschouwenophield, isook hier regelmatig gepeild.Tijdens deze
studie zijn er geen zoekacties per vliegtuig ondernomen, niet alleen wegens
financiële argumenten, maar ook omdat deze in het Oosterscheldegebied weinig
extra's zouden opleveren.
Werkwijze peilingen met het m.s. 'Branta'.
Er werd regelmatig uitgevaren met de 'Branta' om vanaf het water zeehonden op
te sporen en zo mogelijk zichtcontact te maken.Tevens was het mogelijk met het
schip, voor anker liggend of drijvend op een afstand van 1200-1500 m, op de
zandbank liggende zeehonden te observeren. De Vondelingplaat was alleen per

Teruggezette zeehonden, Oosterschelde 1993/1994

15

schip bereikbaar. Gezenderde zeehonden werden opgespoord door tijdens het
varendebetreffendefrequentiesafteluisteren.Werdereensignaalontvangen,dan
werd er met het schip langzaam gedraaid om de richting van het sterkste signaal
te bepalen. In die richting werd dan gevaren. Als het signaal zeer sterk werd liet
men het schip drijven enwerd er uitgekeken naar de zeehond. Inde praktijk bleek
dat zwemmende zeehonden -afgaand op de signaalsterkte- vaak zeer dicht
genaderdwerden,zonder daterzichtcontact plaatsvond.Positie enactiviteit vande
zeehond werden eveneens ingevoerd in een database. Bij een zichtwaarneming
werd, voor zover mogelijk, de conditie van het dier en eventueel gezelschap van
andere zeehonden genoteerd.
2.3.3 Notering duikpatroon
Met enige regelmaat werden zogenaamde 'duikprotocollen' van zich in het water
bevindende, teruggezette zeehonden gemaakt. Gedurende minimaal een half uur
werdendebinnenkomende signalenbeluisterd.Door hettijdstip vanbeginen einde
van onderbrekingen in ontvangst van signalen -veroorzaakt door het onderwater
duiken van de zeehond- te noteren, was het mogelijk duik- en oppervlaktetijden
gedurendedat halve uurteberekenen.Aanvankelijk werdendezeduiktijdenmet de
hand genoteerd en in een later stadium met behulp van een Psion LZ64
veldcomputer en het 'Observer1 softwarepakket verwerkt. Bij beide methoden werd
een nauwkeurigheid van ±3 seconden, bereikt.
In de loop van het onderzoek zijn voor twee van de terruggezette dieren (nr
4 en nr 5) voldoende protocollen gemaakt om analyse van de gegevens te
rechtvaardigen.Doorallewaargenomenduiklengtenvandedierensamentevoegen
enintedelenin(duik)lengteklassenvan30seconden(1-30sec.;31-60sec.etc.)
kondenerperdierfrequentieverdelingenvandewaargenomen duiklengten worden
uitgezet. Mogelijke verandering in duikpatroon in de loop van het seizoen werd
onderzocht door op een gegeven dag,waargenomen duiklengtes te relateren aan
hetaantaldagensinds hetterugzetten. Hierbijwerdtelkens demaximum, minimum
enmedianeduiklengteweergegeven. Demediaan(=dewaardewaarbijdehelftvan
de waarnemingen eronder, en de andere helft er boven vallen) is gekozen, omdat
binnen een dag -waarin hooguit twee duikprotocollen aan een dier werden
verzameld-zeldenduikeninallelengteklassenwerdenwaargenomen. Het hanteren
van een gemiddelde duiklengte is daarvoor onbetrouwbaar.
2.3.4 Gedragswaarnemingen
Evenals in 1989 (Reijnders et al. 1990) bleek ook in 1993/94 dat de zandbank
'Roggenplaathaven' door zeehonden als ligplaats gebruikt werd. Een van de
teruggezette dieren en tot vijf wilde zeehonden (maximum geteld tijdens de
studieperiode) lagen hier regelmatig op de plaat. Doordat de waarnemer zich hier
kan verschuilen tussen de stenen van de zogenaamde 'blokkendam', bestaat hier
deinNederlandzeldzame mogelijkheid,opdeplaatliggendezeehondenonbemerkt
op een afstand van 60-70 meter te observeren.
Op basis van een aantal proefwaarnemingen is een categorieindeling van
relevant geachte gedragingen opgesteld en is ereen noteringssysteem ontworpen.
Devia een Psion LZ64veldcomputer verzamelde waarnemingen zijnverwerkt met
het 'Observer1 softwarepakket (Noldus Information Technology, Wageningen).
Observaties werden verricht met een zoomtelescoop.
Individuele dieren werden gedurende een vaste tijdsduur van 15 minuten
gevolgd ('focalanimal'principe,AKmann1974). Frequenties entijdsduur van alerte
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houdingen, rusthoudingen, locomotie en comfort handelingen en van sociale
interacties werden geprotocolleerd.
Alerte houdingen
Als alerte houdingen werden beschouwd i) Kop op en ii) Kop middel.
Kopopwerd gedefinieerdals hetdoordezeehond hoogoprichtenvan dekop
met de ogen open, waarbij er ook met de kop gedraaid kon worden. Werd de kop
opgericht incombinatie met kruipenofcomforthandelingen,dangolddit nietalskop
op. Indeze studie wordt kop op als het meest alerte gedrag beschouwd.
Kop middel,werd gedefinieerd als het van het substraat opgericht zijnvande
kop van de zeehond tot slechts het niveau van de schouders, met de ogen open.
Er kon hierbij met de kop gedraaid worden. Kop middel wordt beschouwd als een
afgezwakte vorm van kop op, waarbij de alertheid ten opzichte van kop op is
gedaald.
alertheid

kop op

kop middel

rust

kop neer
voortbeweging en comfort

Figuur 4. In deze studie onderscheiden houdingen van zeehonden liggend op de
zandbank.

Inde literatuur wordt 'kop op' algemeen genoemd als eenalerte houding van
een op de plaat stilliggende zeehond (Rubertus 1983, Renouf & Lawson 1986,
Brasseur & Reijnders 1994).Hierbijwordt echter bedoeldalle houdingenwaarbijde
kopvan de zeehond van het substraat wordt opgeheven. In die zin zou het, de in
deze studie gebruikte kop op én kop middel omvatten.
Rusthoudingen
Kop neer:werd gedefinieerdals hetplat op hetsubstraat liggenmet de kop omlaag
en de ogen open of dicht, het op de zij liggen met de ogen dicht, of het
bewegingloos opde rugliggen.Kop middel, met de ogen dicht, werd eveneens als
kop neer beschouwd.
Voortbewegings- en comforthandelingen
Alle gedragingen waarbij er over de plaat gekropen werd, 'schurken' tegen het
substraat krabben en over het substraat rollen werden als voortbewegings- en
comforthandelingen beschouwd.
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Sociale interacties
Als sociale interacties werden gezien alle gedragingen waarbij er sprake was van
interacties tussen de geobserveerde zeehond en een of meer andere. Er moest
sprake zijn van een gericht signaal met een lichaamsdeel, en/of lichaamscontact
tussen de dieren. Dergelijk gedrag wordt weinig waargenomen bij gewone
zeehonden (Sullivan 1982). Alleen naar een ander dier of dieren kijken,werd niet
als een sociale interactie beschouwd.
Voor alle gedragingen werd tevens geprotocolleerd -waar relevant- naar wie
of wat het gedrag gericht werd (bijvoorbeeld: andere zeehond, passerend schip
etc).
Door de waarnemer opgemerkte potentiële verstoringen (incidenten) in de
omgeving van de zeehonden werden genoteerd en ingedeeld naar herkomst.
Tijdens een observatiesessie werden zeehonden willekeurig tot 'focal animal'
gekozen. Gedurende een laagwaterperiode werd er gemiddeld negen maal een
kwartiergeobserveerd (2.25uureffectieveobservatietijd).Afhankelijkvanhettijdstip
van laagwater, is er op verschillende tijden van de dag is waargenomen.
Gegevens werden op de PC overgezet en later met behulp van de Observer
software geanalyseerd. Weersomstandigheden en het soms helemaal niet
verschijnenvanzeehonden bijdezandbank, belettenvaak dewaarnemingen bijde
Roggenplaathaven.
Indeuitwerking isgebruik gemaakt vanprotocollen voor7 waarnemingsdagen
(waarvan één bij de Vondelingplaat), verspreid over de periode 16 januari 1994 28 maart 1994. Voor 6 waarnemingsdagen zijn de totale tijden dat zeehonden per
observatiesessie besteeddenaan'kopop','kopmiddel'.'kop neer1,'rollenenkruipen'
enaan sociale interacties berekend.Om eenvergelijking te kunnen maken tussen
wilde zeehonden en het ene (observeerbare) teruggezette dier zijn de gegevens
opgesplitst voor zeehond nr 6 en 'Rest' (alle andere zeehonden). Wanneer er op
een waarnemingsdag meer dan een observatiesessie verricht werd aan hetzelfde
dier, zijn gegevens uit afzonderlijke sessies gemiddeld. Gemiddelde tijdsbesteding
vanverschillendedieren (ditgoldvoor decategorie 'Rest') werdopnieuw gemiddeld
omtot een 'gemiddelde' tijdsbestedingvan wilde zeehondente komen (cf. Leger&
Didrichsons 1994).Aangezien observatiesessies aan individuele dieren in principe
willekeurigverdeeldwarenover eenlaagwaterperiode,isergeencorrectie gemaakt
voor de tijd ten opzichte van laagwater waarin een observatiesessie werd verricht
(zie discussie).
2.3.5 Incidentele waarnemingen
Gedurende de vele uren besteed in het veld tijdens het opsporen en peilen van
zeehonden, het noteren van duikpatronen en tijdens de gedragswaarnemingen
werden voor het onderzoek relevant geachte zaken genoteerd. Zo werden
zichtwaarnemingen aan gezenderde en wilde zeehonden zo nauwkeurig mogelijk
vastgelegd. In de praktijk was de betrokkenheid van derden (o.a. sluiswachters,
personeelvanRijkswaterstaat,bewakingspersoneelensportvissers) groot,waardoor
vaak waardevolle informatie werd aangeleverd.
Vanwildezeehondenwerdentekeningenvanuiterlijkekenmerken gemaakt om
identificatie te vergemakkelijkken. Potentiële verstoringsbronnen en het type
verstoring indeomgevingvande Oliegeul ende Vondelingplaat werden eveneens
genoteerd.

2.4 Samenvoeging en bewerking van gegevens
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2.4.1 Aanwezigheid in het gebied
Gegevens uit de mobiele peilingen, de zichtwaarnemingen en de automatische
ontvanger zijn gecombineerd en uitgesplitst naar 'geen signaal ontvangen' en
'signaal ontvangen ' (ongeacht het type signaal,of zichtwaarneming). Uitgezet per
locatie enperdagleverde diteenbeeldopvanwanneer enwaardezeehonden zijn
gesignaleerd tijdens de studieperiode. Door toevoeging van 'geen signaal
ontvangen' is aangegeven wanneer en waar er tevergeefs gezocht is.
2.4.2 Bepaling verspreidingsgebieden van individuele zeehonden
Aandehandvandemeest betrouwbareplaatsbepalingenende zichtwaarnemingen
zijn verspreidingsgebieden van de zeehonden vastgesteld.
Vanwege de onnauwkeurigheid van de richtingsbepaling bij een zeer zwak
signaal (richting sterktste signaal moeilijk te bepalen) zijn alleen die
plaatsbepalingen waarbij een sterk signaal of signaal van tussenliggende sterkte
werd ontvangen, gebruikt. Coördinaten van plaatsbepalingen werden ingevoerd in
het programma RANGES (Kenward 1990). De werking van dit programma en de
geschatte nauwkeurigheid van de plaatsbepalingen (zie bijlage 2a) maakte het
noodzakelijk elke plaatsbepaling te situeren in een'uurhok1van 1km2 Hieruit volgt
dat de nauwkeurigheid van plaatsbepalingen ten hoogste ± 1 km bedroeg.
VerspreidingsgebiedenzijnvervolgensdoorRANGESberekendvolgensdemethode
van 'muftinuclear clustering by polygons' (Kenward 1987), waarbij op basis van de
onderlinge afstanden groepencoördinaten worden onderscheiden. Om de effecten
van al of niet door onnauwkeurigheden ontstane 'afwijkende' plaatsbepalingen op
grootte en vorm van de berekende verspreidingsgebieden te reduceren zijn deze
zogenaamde 'outliers' genegeerd (tot een maximum van 10%van de punten).
Verspreidingsgebieden zijngerelateerdaandefasevan het getijende maand
na het terugzetten. Omdat er ogenschijnlijk geen verschil was tussen
verspreidingsgebieden overdag en 's nachts, zijn dag- en nachtwaarnemingen
samengevoegd.
2.4.3 Activiteitspatronen
Alleende mobielepeilwaamemingen leveren informatie overdebewegingenen het
habitatgebruik (w.o. activiteit) van de zeehonden. De automatische ontvanger
leverde summiere gegevens overbewegingenvanzeehonden(binnenof buiten het
bereik van de ontvanger) enverder een beeld van hun activiteitspatronen.
Gezien het aantal peil- en zichtwaarnemingen, en het feit dat er inde eerste
ruim anderhalve maand na het terugzetten geen betrouwbare gegevens van de
automatische ontvanger voorhanden waren, is besloten gegevens uit alle
waarnemingstypen samen te voegen. Bovendien was het hierdoor mogelijk de
directe gegevens uit de zicht- en peilwaamemingen naast die uit de automatische
ontvanger te leggen en de 'hiaten' in de verschillende typen gegevens te
overbruggen. Bij de ontwikkeling van de analyse-software was controle op de door
de automatische ontvanger opgeslagen informatie onmisbaar.
Hiertoe is aangenomen dat een gegeven activiteit, ongeacht hoe deze werd
waargenomen, 21.84 minuten aanhield. Waargenomen activiteit uit alle
waarnemingstypen isvervolgens uitgezet ingrafiekenengerelateerdaandatum,tijd
van de dag enfase van het getij (bijlage 2b). Hierdoor was eenberekening van de
tijdsbesteding aandedrieactiviteiten 'hauled-out','zwemmen'en'dobberen'tijdens
de perioden laagwater overdag, hoogwater overdag, laagwater 's nachts en
hoogwater 's nachts mogelijk.
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Om te corrigeren voor de grote variabiliteit intijdsbesteding en 'ontvangsttijd'
(=som van de tijd besteed aan haul-out, zwemmen en dobberen) per etmaal is in
de uitwerking en de presentatie van gegevens, de tijdsbesteding per activiteit
uitgezet als percentage van de ontvangsttijd en steeds gemiddeld over halfmaandelijkse perioden na het terugzetten.
Percentage plaatgebruik per half-maandelijkse periode is eveneens afgeleid
uit de grafieken in bijlage 2b, door het aantal keren dat een dier hauled-out werd
gesignaleerd te delen door het aantal laagwaterperioden waarvoor gegevens
beschikbaar waren.
In totaal zijn er 955 mobiele peilwaarnemingen, 250 peilingen en
zichtwaarnemingenvanaf deBranta endeblokkendamindeuitwerking gebruikt.De
automatische ontvanger functioneerde pasvanaf 23december 1993naarbehoren,
waardoor er vanaf deze datum gegevens voor ± 98 etmalen konden worden
toegevoegd aan het bestand.
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3 RESULTATEN

3.1 Lotgevallen van deteruggezette zeehonden na 28.10.93
Zeehond nr 1
Zeehondnr 1isna hetterugzetten niet meer gezien indeOosterschelde (fig.5).Op
de dag van het terugzetten werd hij nog wei gepeild in het westelijk gedeelte van
deOosterschelde, inderichtingvanNeeltjeJans. Ondanks daterregelmatigopzijn
frequentie werd geluisterd, is er tot de 6" dag na het terugzetten niets gehoord. In
de ochtend van 3.11.93 werd er een duidelijk signaal ontvangen uit de omgeving
van de Roompotsluis. Die middag werd het dier buiten de Oosterschelde gepeild
(omgeving 'Banjaard'), en is om 16.20 nog zwak gehoord vanaf het Topshuis. De
ochtend daarop, 4 november, is hij gezien op het strand van Zandvoort (NH).
Identificatie was mogelijk door de gekleurde zender. Het dier had derhalve de
afstand tussen de Walcherense kust en Zandvoort afgelegd binnen (maximaal) 18
uur. Op 5 november werd hij gezien op het strand van Den Helder (NH), en rond
kerstmis 1993meerdere malen opde Noordzeestranden van Den Helder, Texel en
Ameland, en op de Vliehors bij Vlieland. Op 17 februari 1994 is dit dier, in goede
conditie, opgevangen door Ecomare, Texel. In de tijd tussen 4 november en de
opvang op Ecomare is er in en rondom het Oosterscheldegebied nog wel vaak
geluisterd naar de frequentie van nr. 1, voor het geval hij weer zou zijn
teruggekeerd. Er zijn echter nooit signalen ontvangen.
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Figuur 5. Overzicht peilwaarnemingen zeehond nr I.West = westelijke Oosterschelde,
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Oosterchelde, Buiten• Westerschelde, Noordzee etc. Voor de gebruikte peillocaties
en kaartvan peillocaties rondomde Oosterschelde, zie bijlage 1. 'gezien inZandvoort;
** gezien in Denhelder.

Zeehond nr 2
Tot de namiddag vande8edag nahetterugzetten isnr2 regelmatig gepeildinhet
westen en midden van de Oosterschelde (fig.6). Op de dag na het terugzetten is
ervan nr 2voor het eerst een haul-out signaal ontvangen.Zij werd voor het laatst
gehoord op de automatische ontvanger op het Topshuis; het signaal was zwak. In
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detijddaarop is ervrij intensief naar ditdier gezocht, maar zonder resultaat. Op20
december 1993 is er door eenwandelaar een zeehond met zender -temidden van
vier wilde zeehonden- gezien op enkele honderden meters voor het strand van
Westerschouwen (Schouwen-Duiveland). De kleur van de zender werd niet
vastgesteld. Nadezemeldingisergedurendederestvanhetonderzoek regelmatig
gepeildlangsdeWesterschouwense kust,zoweltijdenslaagwateralshoogwater (fig
6). Erzijngeensignalenontvangen. Intotaal iseracht keertijdens laagwatervanaf
hogepunten langsdeWesterschouwense kust (o.a.'Verklikkersduin')enigetijdmet
verrekijker en/oftelescoop gezocht naarzeehonden.Zeskeerwerdenerzeehonden
gezien (op 7januari 1994 twee individuen; op 3, 4 en 27 februari 1994 één,twee,
respectievelijk vier en op 6 en 12 maart 1994 telkens één). Er waren geen
aanwijzingen dat nr 2 zich hiertussen bevond.
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Figuur 6. Overzicht peilwaamemingen zeehond nr 2. Voor afkortingen zie fig. 5.

Zeehond nr 3
Nr3werd eveneens tot deachtste dag na hetterugzetten regelmatig gepeild in het
westen en middenvande Oosterschelde (fig.7). Erwerden geen haul-out signalen
ontvangen. Op 2 november is zij tijdens laagwater twee keer gezien vanaf de
'Branta'. Zijzwomtoen inde Oude Oliegeultenzuiden van Burghsluis (bij monding
'Bokkegeul), en zag er gezond uit. Het laatst werd zij gehoord om 18.30 in de
avond van 5 november 1993, vanaf de zuidkant van de Zeelandbrug (midden
Oosterschelde). Er werdtoen een sterk signaal ontvangen. Na haar verdwijnen is
er tot ver buiten de Oosterschelde uitgebreid gezocht, zonder ooit signalen te
ontvangen. Op de avondvan 25 november 1993 is nr 3 door een wandelaar dood
aangetroffen. Zij lag, kennelijk aangespoeld, tegen de dijk tussen Burghsluis en
Plompetoren(Schouwen-Duiveland).Nasectie(Zeehondencrèche Pieterburen)werd
verdrinkingalsdoodsoorzaak vastgesteld. Hetdierzag ernietvermagerdofziek uit,
en er werden vissen in de maag gevonden waaruit bleek dat het in staat was
geweest in het wild voedsel te bemachtigen. De zender zat nog stevig op de kop
en bleek uitstekend te functioneren. Gezien de intensiteit waarmee juist in het
westelijk en middengedeelte van de Oosterschelde is geluisterd naar de frequentie
van nr3, duidt dit erop dat het dier waarschijnlijk ver buiten het gebied is geweest.
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Zeehond nr 4
Tot2november 1993,vijfdagennahetterugzetten,isdezeregelmatig gesignaleerd
in het westen en midden van de Oosterschelde (fig.8).Tussen 2 en 11 november
is hij 'zoek1 geweest. Er waren aanwijzingen dat hij in de richting van het Mastgat
(richting Bruinisse) was weggetrokken. Op 11 november werd er weer een (zwak)
signaal ontvangen vanaf de Branta, varend in de omgeving van de Slikken van
Viane. Gedurende de rest van de studieperiode is dit dier steeds in het gebied
aanwezig geweest, meest inhet middengedeelte van de Oosterschelde rondom de
Vondelingplaat. Ondanks verscheidene opsporingsacties met de Branta, waarbij
vaak -afgaand op de signalen- het dier zeer dicht genaderd werd, is nr 4 slechts
twee keer gezien. Op 12 januari 1994 lag hij samen met zeehond nr 5 en op 18
januarisamen met eenwildezeehond opdeVondelingplaat (bij het'prieltje';waarn.
D.v/d Wolde). Gedurende de periode 23.12.93 - 21.02.94 is nr 4 redelijk te
ontvangen geweest opdeautomatische ontvanger. Deze ontving op 25.12.93 voor
heteerst 'hauled-out'signalenvan nr.4.Metde mobieleontvanger werdop7.01.94
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voor het eerst vastgesteld dat het dier op de bank lag.Zeehond nr. 4 is het laatst
gehoordop24.02.94.Erwerdtoenereenzeerzwak'hauled-out'signaalontvangen.
Vermoedelijk zat de zender al los, en is die in de dagen daarop verspeeld. Op 8
maart zwom er in de vroege ochtend een zeehond in de sluis van Kats. Door de
sluisdeuren dicht te zetten was het mogelijk dit dier goed te bekijken. Afgaand op
uiterlijke kenmerken en de aanwezigheid van lijmresten op de kop was dit zeer
waarschijnlijk nr4 (waarn.D.v/dWolde, P.vanSteen). Op 10maart ishetzelfde dier
opnieuw gezien, zwemmend inde omgeving van de sluis.
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Zeehond nr 5
Deze is vanaf het terugzetten tot 15 februari 1994 vrijwel continu te ontvangen
geweest (fig. 9). Zij werd regelmatig gepeild in het gebied tussen de
Oosterscheldekering en de Vondelingplaat, en is vanaf 23.12.94 tot 12.01.94
(betrouwbaar) te ontvangen geweest op de automatische ontvanger. Begin
november is nr 5 een aantal keer zeer dicht benaderd met de Branta (omgeving
oostpunt Roggenplaat), maar niet gezien. Na 15.11.93 werd zij met de Branta
wederom zeer dicht benaderd in de omgeving van de Slikken van Kats. Pas in de
ochtend van 11 januari 1994 is nr 5 daadwerkelijk gezien. Het dier zwom in de
vaargeul ten zuiden van de Vondelingplaat, en naderde het schip twee keer tot ±
50 m. Zij zag er gezond uit en de zender en antenne leken inorde. Op 18 januari
is zij gezien, samen met zeehond nr 4, liggend op de bank bij het 'prieltje'
(Vondelingplaat, waarneming D.v/d Wolde). Er werden van nr 5 op 23.12.93 voor
heteerst 'hauled-out'signalenontvangen opdeautomatische ontvanger, enmetde
mobiele ontvanger (Branta) op 11.01.94, waarbij zeker was dat zij ergens op de
westpunt van de Vondelingplaat lag. Het laatst is nr 5 ontvangen (met de mobiele
ontvanger) op 15.02.94. Het zwakke signaal en het feit dat de automatische
ontvanger zeer sporadische enonregelmatige signalen ontving,wees er op dat de
zender toen reeds aan het losraken was.
Zeehond nr 6
Direct na hetterugzetten isnr6 eendagonvindbaar geweest. Opde eerstedag na
hetterugzettenwerdzijgepeildindeomgevingvandeOliegeul(fig.10).Vanaf deze
datumtot het eind van de studieperiode iszij zeer regelmatig gepeild en gezien in
deomgevingvan de Oliegeul, inde Schaar ende Hammen eneen enkele keertot
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in de omgeving van de oostpunt van de Roggenplaat. AI op 30 oktober 1993 (3e
dag na het terugzetten) is gezien hoe zij -samen met een juveniele of subadulte
wilde zeehond- in de Hammen zwom en op de zandbank 'Roggenplaathaven'
hauled-out ging. Diezelfde avond nog werd er een sterk 'hauled-out' signaal
ontvangen uitde richtingvan dezandbank Roggenplaathaven.Zeehond nr6 bleek
een trouwe bezoekster van deze zandbank. In de loop van de studieperiode is zij
regelmatig en soms urenlang geobserveerd, liggend op de plaat of zwemmend in
de Schaar of Hammen, meestal in het gezelschap van wilde zeehonden (zie
'gedragswaarnemingen'). Zeehond nr 6 was de enige van de teruggezette dieren
waaraan intensieve gedragswaarnemingen konden worden verricht. Doordat zij
vrijwel continu op relatief korte afstand van het Topshuis verbleef, is de ontvangst
op de automatische ontvanger meestal zeer goed geweest. Het niet kunnen
ontvangen vansignalen van nr6op de mobieleontvanger op6.01.94ende dagen
daarna deed vermoeden dat zij was weggetrokken uit het Oliegeulgebied. Op 16
januari is zij waargenomen op de zandbank Roggenplaathaven, en is vastgesteld
dat de antenne van de zender was afgebroken. De zender deed het nog goed en
was op korte afstandte ontvangen. Deantenne moet tussen 27.12.93 en06.01.94
zijnafgebroken. Omdat verondersteldwerddat naverliesvandeantenne ermet de
automatische ontvanger geenbetrouwbareontvangst zouzijn, ishet afluisterenvan
de frequentie van nr 6 op 18.01.94 stopgezet. Het gekleurde zendergedeelte, nog
op de kop van het dier, maakte identificatie echter eenvoudig. Tot 30 maart is zij
regelmatig geobserveerd. Op 03.04.94 is zij, met zender, voor het laatst gezien
(pers. med. H. Zandstra).

tn

m

'.*:
S

60

o

'Ö5
Q_
CA
CD

so " o
40
30

E
E

20

c

10,

O)

Buiten
9
O/NO
o
•o

Mdden
«DO

• •
"•
'f

01 tt-*t

•

•
•

O

0

•

~

•

•

• %

•
•
0o •

S * - * _ l _ .j —o o »,o
32

,

•
•
;

• o o

1

i

64

96

•
••• • «West
• <• • •
i
, , ..
126

160

Dagennauitzetten
o geen signaal
ontvangen

, peil- ofzichtwaameming

» automatische
ontvanger

Figuur 10. Overzicht peil- en zichtwaarnemingen zeehond nr 6. Voor afkortingen zie
fig. 5.

3.2 HabKatgebruik
Door het programma RANGES gegenereerde verspreidingsgebieden voor de
zeehonden, per maand na het terugzetten en tijdens laag- en hoogwater, worden
weergegeven indefiguren 11t/m 15.Verspreidingsgebieden die gedeeltelijk ophet
land liggen zijn een gevolg van de door RANGES gehanteerde
positienauwkeurigheid.
Voor zeehond nr 1 was een dergelijke presentatie bij gebrek aan voldoende
gegevens, niet mogelijk.
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Figuur 11. Verspreidingsgebieden zeehond nr 2 in
november, (legenda: vatse lijn = 90% laagwater-peilingen;
stippenlijn » 90% hoogwater-peilingen).
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Figuur 12. Verspreidingsgebieden zeehond nr 3 in
november, (legenda: vatse lijn = 90% laagwater-peilingen;
stippenlijn » 90% hoogwater-peilingen)

Nrs 2 en3werden alleen inde eerste acht dagen na het terugzetten gepeild,
maar toch vaak genoeg om een beeld van hun bewegingen te verkrijgen. Nr 2
verbleef bij laagwater in het gebiedtussen dewestpunt van de Roggenplaat en de
Vuilbaard enhieldzich bij hoogwater op inde buurt van de Zeelandbrug,zo'n 8-10
km oostwaarts. Nr 3 verbleef bij laagwater eveneens in de omgeving van de
Oliegeul ende Schaar. Bij hoogwater was er een minder duidelijke verschuiving in
verspreidingsgebied; hetdierverbleef vooral in het 'laagwaterverspreidingsgebied',
maartrokook (voortenminste 2hoogwaterperioden) naarde directeomgevingvan
de Zeelandbrug.
Zeehonden 4,5 en 6 konden langer in het seizoen gevolgd worden. Bij twee
vandeze dieren is eenverschuiving in het verspreidingsgebied in de loopvan het
seizoen zichtbaar.
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Nr4verbleef inde eerste maand na hetterugzettenvooraltussen de Roggenplaat
en een paar kilometer ten oosten van de Zeelandbrug. Er was geen duidelijk
onderscheid in laag- en hoogwaterverspreidingsgebied. In december toont het
verspreidingsgebied een verschuiving ver naar het oosten ten opzichte van
november; hetdierverbleef vooral rondom het Brabants Vaarwater enten noorden
vandeVondelingplaat.Ookinjanuarienfebruariverbleef hetdier rondde noordkop
van de Vondelingplaat. Opvallend is de tendens (in januari en februari) om bij
hoogwater richting Zeelandbrug -naar het westen-te trekken.
Zeehond nr 5verbleef na het terugzetten aanvankelijk zowel tijdens laag- als
hoogwater indeomgevingvan deOliegeul. Inde loopvan november verschoof het
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verspreidingsgebied duidelijk naar het oosten. In de tweede helft van november
liggen de verspreidingsgebieden inde omgeving van de Zeelandbrug. Hierom zijn
er, genomen over de hele maand november, 'dubbele' laag- en
hoogwaterverspreidingsgebieden te zien. Ondanks het geringe aantal peilingen in
december wekken deverspreidingsgebieden van nr5 indeze maandde indruk dat
ook dit dier in december het gebied rond de noordkop van de Vondelingplaat
verkoos. Injanuari iserweinigverschil inlaag-en hoogwaterverspreidingsgebieden
en zijn deze wederom gecentreerd rondde noordkop van de Vondelingplaat.
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Figuur 15.Verspreidingsgebieden zeehond nr 6 in a) november b) december c)januari (legenda:
vatse lijn « 90%laagwater-peilingen; stippenlijn » 90% hoogwater-peilingen).

Zeehond nr 6 verbleef gedurende de gehele studieperiode in de westelijke
Oosterschelde. Het laagwaterverspreidingsgebied in november strekte zich uit van
Neeltje Jans tot ten noorden van de Oliegeul ter hoogte van Burghsluis. Nr 6
vertoonde eveneens de neiging om bij hoogwater meer in het oosten te verblijven:
vooral inde Geulvan Roggenplaat eneenenkele keertot voorbij de Vuilbaard.UK
deresultaten vandecember blijkt bijlaagwater eenvoorkeurvoor deomgeving van
de Oliegeul en de zandbank Roggenplaathaven en bij hoogwater voor het gebied
tenzuidoostendaarvan,indeSchaar. Inmaart (alleenzichtwaarnemingen)bleefdit
zo; nr 6 verbleef bij laagwater op of rond de zandbank Roggenplaathaven en bij
hoogwater, inde Schaar tot een paar kilometer ten zuidoosten van de zandbank.
Behalvezeehondnr6vertoondendezeehonden-voortenminste eendeelvan
de tijd dat zij werden gevolgd- een 'pendelen' tussen gebieden waar zij rond
laagwater en gebieden waar zij rond hoogwater verbleven. Inde eerste maand na
het terugzetten betrof dit vooral een oostwaartse verplaatsing (vanaf het
Oliegeulgebied richting Zeelandbrug). Zeehond nr 4 en in mindere mate nr 5
vertoonden later in het seizoen -toen zij rond laagwater in de omgeving van de
Vondelingplaatverbleven-deneigingomnaarhetwestentetrekken (Vondelingplaat
richting Zeelandbrug).
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3.3 Activiteitspatronen
De gemiddelde tijd dat de zeehonden besteedden aan de activiteiten 'hauled-out',
'zwemmen' en 'dobberen' (fig. 3) gedurende laag- en hoogwater overdag en 's
nachts staan weergegeven indefiguren 16t/m20.De gegevens zijnopgesplitst in
halfmaandelijkse periodennahetterugzetten,omeventueelverloopintijdsbesteding
in het seizoen zo goed mogelijk zichtbaar te maken. Onderstaande grafieken zijn
gebaseerd op de per dag (etmaal) uitgezette overzichten van ontvangen signalen
weergegeven inbijlage2b.Inhetbovenste deelvandefigurenstaat de gemiddelde
tijd dat er signalen werden ontvangen uitgedrukt als percentage van de totale
tijdsduur van periodes (% ontv., ± standaardfout van het gemiddelde); in het
onderste deel de gemiddelde tijd besteed aan de drie onderscheiden activiteiten.
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Figuur 16. Activiteitspatroon zeehond nr 2, tijdens laagen hoogwaterperiodes.
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Tot 23 december 1993 functioneerde de automatische ontvanger niet,
waardoor de totale 'ontvangsttijd' als percentage van de totale laag- of
hoogwatertijd, vrij laag bleef.
Nrs 2 en 3 zijn alleen in de eerste acht dagen na het terugzetten ontvangen.
Vanaf 23.12.93 werden zeehonden 4, 5 en 6 ontvangen met de automatische
ontvanger, en werden de mobiele peilingen en zichtwaarnemingen voortgezet.
Verschillen inontvangsttijd tussen dezeehonden weerspiegelen deafstandvan de
verspreidingsgebieden vanaf het Topshuis en de frequentie waarmee naar dieren
is gepeild.
3.3.1 Haul-out
percentage tijd
Zeehonden nrs 2 en 6 vertoonden in de eerste helft van november al haul-out
gedrag. Zeehond nr 6 lagzoweloverdag als 's nachts gemiddeld rondde 50%van
debeschikbare laagwatertijdopdebank.Dehaul-outtijdenvanzeehondnr2waren
beduidend lager en het dier ging vooral 's nachts op de bank.
In deze eerste twee weken na het terugzetten werden van de overige
zeehonden geen haul-out signalen ontvangen.
Na half november waren zeehonden nrs 2 en 3 niet meer te ontvangen (zie
boven).
Inde tweede helft van november en de eerste helft van december bleef zeehond
nr 6 ongeveer hetzelfde haul-out beeld vertonen: het lag overdag gemiddeld ruim
50%, en 's nachts 20%-30%van de beschikbare tijd op bank (de uitschieter naar
100%tijdens laagwater 's nachts indetweede helft van november is waarschijnlijk
tewijtenaanhet kleine aantalwaarnemingen indeze periode).Zeehonden nrs4en
5 werden in deze periode niet hauled-out gesignaleerd.
Indetweede helft van december werdenvoor het eerst haul-out signalenvan
nrs4en5ontvangen.Evenals nr2eenmaanddaarvoor, gingendezedierenvooral
hauled-out tijdens nachtelijke laagwaterperioden.Beide dierengebruikten ongeveer
30%van de beschikbare nachtelijke laagwatertijd.Overdag werdzeehond nr5niet
op de bank gesignaleerd en zeehond nr 4, gemiddeld 10% van de beschikbare
laagwatertijd.
Dehaul-outtijdenvannr6bleven nagenoeg gelijkaandievande voorgaande
perioden. In de eerste helft van januari waren de haul-out tijden van alle dieren
lageralsvoorheen,maar deverdeling over dag ennacht ongeveer hetzelfde. Inde
tweede helft van januari begonnen zeehonden nr 4 en 5 aanmerkelijk langer
overdag op de bank te gaan: het haul-out patroon van deze dieren ging gelijkenis
vertonen met dat van nr 6 in de perioden daarvoor, hoewel de haul-out tijden nog
relatief laag waren. Voor nr 6 waren er in de tweede helft van januari geen
betrouwbare gegevens beschikbaar, wegens het verlies van de antenne.
In februari werd alleen nog nr 4 (betrouwbaar) ontvangen. De tendens om
langeroverdagbijlaagwaterhaul-outtegaanwerddoorgezet.Vanaf halfjanuarizijn
de verblijftijden op de bank gedurende laagwater overdag vrijwel gelijk gebleven.
frequentie
Infiguur 21 wordt het percentage aangegeven van de laagwaterperioden 's nachts
enoverdag door dedierenookdaadwerkelijk gebruikt omopde zandbanktegaan.
Duidelijk is te zien dat nrs 4 en 5 aanvankelijk bij geen enkele
laagwaterperiode op de bank zijn waargenomen en pas in de tweede helft van
december vooral de nachtelijke laagwaterperioden gingen gebruiken. Nr 5 bleek
zelfs elke keer dat er 's nachts werd gepeild, op de bank te liggen. Beide dieren
gingen in de loop van het seizoen vaker laagwaterperioden overdag gebruiken,
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terwijlhetgebruik's nachts eendalendetrendvertoonde.Vanaf detweede helftvan
januari gebruikten de dieren ongeveer evenveel laagwaterperioden overdag als 's
nachts.
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Figuur 2 1 . Percentage laagwaterperiodes gebruikt voor haul-out. a) Zeehond nr 4 b) Zeehond nr 5 c)
Zeehond nr 6.

Zeehond nr 6 vertoonde een vrij constant gebruik van de laagwaterperioden
overdag.
Het gebruik van de nachtelijke laagwaterperioden door nr 6 was zeer
wisselend, maar namaf inde loop van het seizoen. Inde tweede helft van januari
werd geen enkele laagwater periode 's nachts gebruikt.
3.3.2 Zwemmen en dobberen
percentage tijd
Voor wat deactiviteiten zwemmen endobberen betreft is erslechts een algemeen
beeld te geven van het verloop en de verdeling over dag en nacht, laag- en
hoogwater. Detijd besteed aandeze activiteiten was zeer variabel (fig. 16t/m 20).
Bovendien zijn de getoonde percentages zwemmen en dobberen vaak afhankelijk
vandemanierwaaropgegevens zijnverzameld (ziediscussie).Erleekeentendens
te zijn voor dieren om in de loop van het seizoen minder tijd te besteden aan
'zwemmen'. Enerzijds was dittewijtenaandetoename inhaul-out tijden (vooral bij
zeehonden nrs 4 en 5), anderzijds aan een tendens om meer te 'dobberen' in de
loop van het seizoen. Vrijwel altijd werd er meer gedobberd tijdens hoogwater
(zowel 's nachts als overdag). Dit zou mogelijk overeenkomen met de veelvuldige
waarneming dat zeehonden (een gezenderde en enkele wilde dieren), na het
onderlopenvandezandbank Roggenplaathaven,zich 'drijvend'metdestroom mee
lieten voeren. Daarbij werd gezien hoe de koppen van de dieren met korte
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tussenpozen even onder water zakten, een fenomeen dat bij een gezenderde
zeehond de activiteit 'dobberen' zou opleveren.

3.4 Duikgedrag
In de figuur 22 staat, voor twee van de gevolgde zeehonden, de verdeling van
waargenomen duiklengten inde loopvan het seizoen weergegeven.

«0 120 180 240 300 360 420 480 540 «00 MO

Tijdsinterval(seconden)

» 120 1902403003« 420480540«00 S«0

Tijdsinterval(seconden)

Figuur 22. Frequentieverdeling van duiklengtes van (a) zeehond 4, (b) zeehond 5.

De frequentieverdelingen van duiklengten van de twee teruggezette zeehonden waarvan een eenjarige (nr 4) en een tweejarige (nr 5)- zijn verschillend in het
bijzonderdemodale(=meestvoorkomende) duiklengten.Vanzeehondnr4werden
het vaakst duiken met een lengte van 90 - 120 seconden waargenomen, terwijl nr
5 het vaakst iets langere duiken in de klasse 120 • 150 seconden maakte. De
figuren tonen voor beide dieren een lange 'staart' van lange duiken (categorieën
boven de 300 seconden.
Figuur23toont deontwikkelingindevertoonde duiklengtenindeloopvan het
seizoen.
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Figuur 23. Verandering in duikduur t.o.v. de dag van vrijlating (balken) en mediane duikduur
(horizontale lijn); boven elke balk: aantal duiken,
(a) zeehond 4, (b) zeehond 5.

Zowelzeehondnr4alsnr5vertoonden kort nahetuitzettenvergelijkbareminimum,
maximum enmediane duiklengten. Opvallend isdat inde loopvan het seizoen, de
spreiding in waargenomen duiklengten toeneemt. Dit was vooral te wijten aan
langere maximum duiklengten.
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Tabel 1:Overzicht vanwaargenomen totale aantallen enidentificeerbare zeehonden inde omgevingvan de Oliegeul (a=adult;
s.a. - subadult; xx » niet identificeerbare zeehond; xa.xg etc.= bekende wilde zeehonden (zie Bijlage)).
datum

WG (nr 6)

aantal
zeehonden

zandbank Roggenplaathaven

Roggenplaat en
'middenplaatje'

29-10-93

aanwezig

4

3 :3xx

-

31-10-93

aanwezig

2

2 :WG,xx s.a.

-

01-11-93

2

0

2: 1xx, 1donker

02-11-93

3

0

3: 3xx

03-11-93

1

0 (xx zwemmend)

0

04-11-93

aanwezig

3

0 (WG,2 xx zwemmend)

-

09-11-93

aanwezig

1

0 (xx zwemmend)

-

16-11-93

aanwezig

5

3: WG,2 xx ( 1xx zwemmend)

1: xx

17-11-93

aanwezig

2

2: WG,JU

-

20-11-93

aanwezig

5

4: WG,3 xx

1: xx

22-11-93

aanwezig

3

2: WG, 1xx a.

1: xx

01-12-93

aanwezig

3

3: WG, XA, BP

-

04-12-93

aanwezig

2

1: WG (xx zwemmend)

-

17-12-93

5

5: XA, BP,3 xx

-

22-12-93

1

1: JU

-

3

2: WG,xx (1xx zwemmend)

-

3

3: 2xx, 1xx a. donker

-

28-12-93

aanwezig

14-01-94
16-01-94

aanwezig

3

3: WG,XA, xx (XG?)

-

02-02-94

?

3

3: 2xx groot, 1xx klein

0

25-02-94

aanwezig

4

4: WG,XA, BP,xx a. donker

-

27-02-94

?

4

4: 2 xx groot, 2 xx klein

-

01-03-94

aanwezig

3

2: WG,XA

1 xx groot donker

1

0 (1xx zwemmend)

0

02-03-94
04-03-94

aanwezig

3

3: WG,XA, BP

-

10-03-94

aanwezig

3

3: WG,XA, xx

0

11-03-94

aanwezig

4

0 (3xx zwemmend, sporen te zien)

1 xx groot donker

18-03-94

aanwezig

6

6: WG,XA, XC, XE,XF, XG

-

19-03-94

?

5

5 (minimum): WG?, XA, XC, XE,WG, XF

-

21-03-94

aanwezig

5

5: WG,XA, XC, XE, BP

0

28-03-94

aanwezig

5

5: WG,XE, XF,XG, BP

-
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3.5 Observaties: aantallen en gedrag
3.5.1 Zichtwaarnemingen omgeving Oliegeul
Intabel 1wordt eenoverzicht gegeven van de zichtwaarnemingen inde omgeving
van de Oliegeul. Alle waarnemingen zijn rond laagwater gedaan, meestal tijdens
langdurige observatie (enkele uren) vanaf de blokkendam.
Specifiek zijn vermeld het alof niet aanwezig zijnvan zeehond nr.6 (of'WG',
naardekleurvandezender),hettotaalaantalwaargenomenzeehonden,hetaantal
op de zandplaat Roggenplaathaven en het aantal op de Roggenplaat. Onder
'Roggenplaat' wordt verstaan de 'kop Roggenplaat' en het bij lage waterstanden
droogvallende kleine'middenplaatje'indeOliegeul.Waarmogelijkwordtdeidentiteit
van wilde zeehonden vermeld (bijlage 3).
Uit detabelvalt duidelijkaf te lezendatdezandplaat Roggenplaathaven, voor
zeehonden in de omgeving van de Oliegeul tenminste in de winterperiode, een
preferente ligplaats was.Zeehond nr 6 maakte kortetijd na het terugzetten al deel
uit van de groep zeehonden die van deze zandplaat gebruik maakte. Op 1
december 1993werdwaargenomen hoenr6 langetijd rustigopdebank lag samen
met twee wilde zeehonden en in alle opzichten een gedrag vertoonde
overeenkomstig de wilde dieren. Wanneer er meer dieren, waaronder nr 6, op de
ligplaats aanwezig waren, dan lag nr 6 altijd duidelijk 'in' de groep. Dit in
tegenstelling tot bijvoorbeeld de wilde zeehond 'XF' die zich later in het seizoen
aansloot bijdegroepvandezandbank Roggenplaathaven. Deeerstetwee keer dat
dit dier werd gezien, lag het alleen,ver uit de groep en gedroeg zichzeer onrustig.
De teruggezette zeehond nr6 en de wilde zeehonden 'XA' en 'BP' waren het
vaakst aanwezig op de zandbank Roggenplaathaven. Op dagen dat een positieve
identificatie van dieren mogelijk was (goed zicht en waarnemer voldoende dichtbij
de plaat) was nr 6 in 19van de 25 gevallen (76%) aanwezig. De wilde dieren 'XA'
en 'BP' werden (vanaf 1.12.1993, toen deze dieren voor het eerst goed werden
beschreven en daardoor later met zekerheid waren te herkennen) in 85% (12/14)
respectievelijk, 50% (7/14) van de gevallen,gezien.
3.5.2 Zichtwaarnemingen omgeving Vondelingplaat
BijdeVondelingplaat kondeneralleen betrouwbare waarnemingen gedaan worden
vanaf de 'Branta', waardoor er voor deze omgeving minder waarnemingen
beschikbaar kwamen (tabel 2).
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Tabel 2: Overzicht waarnemingen bij de Vondelingplaat.
gedrag

opmerkingen

waarnemer

datum

zeehond

plaats

16-11-93

geen

noordkop

M. Werner

22-11-93

geen

noordkop

M. Werner

11-01-94

-2 wilde
-nr 4

prieltje

-hauled-out
-zwemmend gepeild

12-01-94

2 wilde, nrs 4 &
5

noordkop

hauled-out

D. v/d Wolde

18-01-94

1 wilde , nr 4

noordkop

hauled-out

D. v/d Wolde

28-02-94

-4 wilde
-nr 4

prieltje

-hauled-out
-zwemmend gepeild

03-03-94

geen

noordkop

M.Werner

29-03-94

geen

noordkop

M.Werner

wilde: 1groot donker
1 opvallend blond

wilde: 1groot donker
(XG?), 1opvallend
blond

M. Werner

M. Werner

3.5.3 Tijdsbudgetten van zeehonden op de zandbank Roggenplaathaven
In figuur 24 staan de gemiddelde tijdsbestedingen aan de onderscheiden
gedragingen van zeehonden op de zandbank Roggenplaathaven per
waarnemingsdaguitgezet.Gemiddeldenzijnuitgedrukt alspercentage vandetotale
waarnemingstijd en gegevens voor verschillende dieren zijn samengevoegd zoals
beschreven in het hoofdstuk Materiaal en Methoden. De standaardfout van de
gemiddelden bij de categorie 'Rest' geeft een indruk van de individuele variatie bij
de wilde dieren. Aangezien de grootte en samenstelling van de groep
geobserveerde zeehonden geacht werdvan invloedtezijnopdetijdsbesteding van
individuen,wordt infiguur 24cdesamenstellingvande groepper waarnemingsdag
weergegeven.
Duidelijk isdatallezeehonden het grootste deelvandetijd inde houding'kop
neer1doorbrachten.Gemiddeldetijdbesteedaanmeestalertegedrag(=kopop)was
vrij constant over de verschillende waarnemingsdagen. De tijd besteed aan 'kop
middel'wasvooral bijdewildezeehonden ('Rest')zeervariabel. Eenreductie inhet
gedrag 'kop neer1 leek gepaard te gaan met een vergelijkbare toename in 'kop
middel'. Tijd besteed aan rollen en kruipen was variabel. Er was, tenminste in
observatietijd uitgedrukt, maarzeerweinigsociale interactie endanalleenop 18en
28 maart tussen wilde zeehonden. De gepresenteerde gegevens laten zien dat er
een sterke overeenkomst was intijdsbudget van de teruggezette zeehond nr 6 en
dat van de 'gemiddelde' wilde zeehond, tenminste vanaf 16 januari 1994, toen de
eerste intensieve gedragsobservaties werden verrricht. Hoewel een statistische
toetsing van de premisse 'geen verschil' niet mogelijk was door het gering aantal
waarnemingen, is duidelijk te zien dat de tijdsbesteding van nr 6 aan de
onderscheiden houdingen over het algemeen binnen de spreiding viel van
gelijksoortig gedrag vertoond door haar wilde soortgenoten.
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Figuur 24. Tijdsbudgetten van zeehonden liggend opde zandbank Roggenplaathaven: a) teruggezette
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interacties. XA.. XG » bekende wilde zeehonden (bijlage 3), xx = onbekende wilde zeehond.)

3.6 Beïnvloeding van het gedrag van zeehonden liggend op de zandbank
Roggenplaathaven
3.6.1 Potentiële verstoringsdruk
incidenten
Om een indruk te verkrijgen van het mogelijk verstorend effect van antropogene
activiteit in de omgeving op het gedrag van op de zandbank liggende zeehonden,
zijntijdens observaties deaardenfrequentie vandoordewaarnemer als potentieel
verstorend gewaardeerde bronnen bijgehouden. Het optredenvan een-volgens de
waarnemer- potentieel verstorende bron werd als 'incident' aangemerkt.
Figuur25ageeft eenoverzicht vande herkomst vanwaargenomen incidenten
inde omgeving van de Oliegeultijdens de observatiessies. Incidenten veroorzaakt
doorboten enhet gedragvanzeehondenwerden hetvaakst waargenomen (42.9%,
respectievelijk 22.2%vanallewaargenomen incidenten). Hetgroteaandeelvande
categorie 'boten' werd vooral veroorzaakt door de passage van boten door de
Oliegeul of plotselinge harde geluiden vanaf boten in de directe omgeving van de
Oliegeul.Zeehondenzelf zorgdenvoor incidenten wanneer zijinhetwatervlakvoor
de ligplaats verschenen, aan land gingen of snel over de bank kropen. Geluiden
vanaf de wal,passerende vliegtuigen, plotselinge activiteit van vogels en geluiden
veroorzaakt door de waarnemer werden eveneens als incident genoteerd, maar
deze bronnen vertegenwoordigden elk slechts een klein deel van het totaal (6-11
%)•
De frequentie van potentieel verstorende incidenten op de verschillende
waarnemingsdagen varieerde van gemiddeld 0.7 incident/15 minuten tot 1.67
incident/15 minuten (totaal gemiddelde 1.18/15 minuten). Het aandeel van de
onderscheiden bronnen in het totaal varieerde sterk (fig.25b).
Behalve op 28 maart 1994 werden er op alle waarnemingsdagen incidenten
veroorzaakt door boten. Op 10 maart en 21 maartveroorzaakten boten gemiddeld
± 1 incident per 15 minuten. Plotselinge activiteit van zeehonden veroorzaakte op
vierdageneenbelangrijkdeelvandeincidenten.Op28maart werdener uitsluitend
incidenten veroorzaakt door zeehonden genoteerd. De andere potentiële
verstoringsbronnen waren relatief onbelangrijk in het totaal. Alleen de categorie
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potentiële verstoringen vanaf de wal was op één dag relatief hoog toen er
werkzaamheden werden uitgevoerd aan de Oosterscheldekering.
Boten42.9%

Vfegtuig7,9%

Wal 11.1%

t«01 01/03 KMO 1*03 21/03

Figuur25. Potentiële verstoringen inde omgeving van zeehonden liggend op de zandbank
Roggenplaathaven: a) Verdeling potentiële verstoringsbronnen b) Frequentie van potentiële
verstoringsbronnen perwaamemingsdag.

3.6.2 Reacties op incidenten
vluchten (zware verstoringen)
De meest extreme reactievan zeehonden op een incident is het te water vluchten,
of tenminste snel inde richtingvan het water kruipen (Brasseur & Reijnders 1994).
In de studieperiode is vier keer waargenomen dat zeehonden het water in
vluchtten. Twee keer gebeurde dit tijdens de gedragsobservaties. Twee keer werd
een zeehond liggend op het 'middenplaatje' in de Oliegeul te water gejaagd. In
beide gevallen was dit een reactie op de passage van een vaartuig van
Rijkswaterstaat door de Oliegeul (20 nov. 1993 en 1 maart 1994). De zeehond
keerdenietterug;inééngeval ging het dier elders hauled-out.Twee keer vluchtten
eenaantalvandezeehonden liggendopdezandplaat Roggenplaathaven te water.
Op 18 maart vluchtten 3 van de 6 aldaar liggende zeehonden te water, nadat één
(XF, een die dag voor het eerst geziene zeehond) hevig alarmeerde en het water
inschoot. Vermoedelijke aanleiding was het geluidveroorzaakt door het uitklappen
vaneenstatief doordewaarnemer. Binnen25 minuten warenallezeehonden weer
terug op hun oorspronkelijke ligplaatsen. Op 28 maart alarmeerde wederom een
'wilde' zeehond -zonder enige aanwijsbare aanleiding- envluchtte het water in.De
overige 4 dieren maakten aanstalten om ook te water te gaan maar bleven op de
bank. Na 33 minuten keerde het gevluchte beest weer terug.
gedragsverandering
Vaak was de reactie van dezeehonden op eenverstoringsbron subtieler dan allen
vluchten. De gebruikte waarnemingsmethode stond niet toe,dat een nauwkeurige
registratie van 'sterkte' of duur van een incident gekoppeld kon worden aan het
gedrag van een geobserveerde zeehond. Bovendien was het onmogelijk te
achterhalen of een zeehond een incident negeerde, dan wel eenvoudigweg niet
opmerkte. Indepraktijk betekendedit,dateenreactiealleenafgemeten konworden
uit het door de zeehond overgaan van een rusthouding (kop neer) naar een alerte
houding (kop opof kopmiddel),of uit hetwisselen tussen de alerte houdingen kop
op en kop middel. Als criterium voor verstoring werd het door een zeehond
daadwerkelijk reagerengenomen,ditbestond uit het kijken naardeverstoring en/of
het op de verstoring onmiddellijk laten volgen van een reactie.
Figuur 26a geeft een overzicht van de herkomst van de verstoringen in de
omgeving van de Oliegeul, zoals waargenomen tijdens de observaties. Alle
overgangen van een willekeurige houding naar een alerte houding als duidelijke
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reactieopeenincidentzijnalsverstoringaangemerkt. Figuur26btoont deverdeling
enfrequentie van verstoringen per waarnemingsdag.
Vliegtuig3.3%

Boten27.0%

Zeehonden 44.8%

10/01 01/03 1O03 1S0S 21/00 2*03

Figuur 26. Verdelingvan vestoringen inde omgevingvan zeehonden liggendopde zandbank
Roggenplaathaven: a) Verdeling potentiële verstoringsbronnen, b) Frequentie van potentiële
verstoringsbronnen per waarnemingsdag.

Boten veroorzaakten ruim een kwart, en het gedrag van zeehonden bijna de
helft van alle alertheidsreacties (= verstoringen) bij de zeehonden liggend op de
zandbank Roggenplaathaven. Vliegtuigen,dewaarnemer enhetgedragvanvogels
veroorzaakten elk slechts een gering deel van de verstoringen.
Per dag genomen varieerde hettotaal aantalverstoringen en het aandeel van
deverschillendebronnendaarin,sterk.Detotaleverstoringsfrequentievarieerdevan
2.3 tot 6.33 reacties per kwartier. Naar het aantal dagen dat zij werden
waargenomen en de frequentie waarmee zij optraden, kunnen verstoringen
veroorzaakt doordezeehondenzelf, respectievelijk doorbotenalsde belangrijkste
factoren inhet beïnvloeden van het gedragvanopdezandbank Roggenplaathaven
liggende zeehonden worden aangemerkt.
relatieve sterkte van verstoringen
Door de gebruikte waarnemingsmethode was de mate van beïnvloeding van het
gedrag van de zeehonden door verstoringen inde omgeving, niet af te meten aan
het percentage zeehonden dat reageerde (vergelijk Brasseur & Reijnders 1994).
Omdat er in deze studie telkens één zeehond tegelijk werd geobserveerd, kon
verstoring alleen afgemeten worden aan het al of niet vertonen van alert gedrag
door die zeehond ('alles of niets"). Om toch een voorstelling te krijgen van de
'zwaarte' van de verschillende verstoringsbronnen, is er per bron een vergelijking
gemaakt van de relatieve frequentie van het als meest alert beschouwde gedrag
'kopop',gegevendatalertgedragvertoondwerd('kopop'of'kopmiddel'). Relatieve
frequentievan 'kop op' isberekendalsfrequentie 'kopop'/frequentie (kop op+kop
middel). In figuur 27 staan deze relatieve frequenties van 'kop op' uitgezet tegen
type verstoring. Om een vergelijking te kunnen treffen met het alert gedrag in
afwezigheidvanverstoring, istevensde relatievefrequentievan'kopop'zonder dat
de zeehonden op iets specifieks reageerden, toegevoegd. Bij afwezigheid van
incidenten besteedden de zeehonden regelmatig enige tijd aan het in de houding
'kop op'of 'kop middel'observeren van de omgeving. Wanneer duidelijk was dat er
hierbijnaarhetwater (bijvoorbeelddevaargeul) of naardezandplaatwerd gekeken
werd dft als 'Scannen' aangemerkt; overige gevallen werden ingedeeld als (kijken
naar) 'Onbekend'.
Opvallend was de hoge fractie 'kop op' naar aanleiding van incidenten
veroorzaakt door vogels. Na 'vogels' leidden incidenten veroorzaakt door boten tot
hetmeest alertegedrag;ongeveer dehelftvan de reactiesopbotenwaren'kopop'.
Incidentenveroorzaakt door de waarnemer en door vliegtuigen veroorzaakten een
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lagerefractie 'kop op'.Op incidenten vanaf de wal werd helemaal niet gereageerd.
Reacties op zeehonden waren zeldenvan eenverhoogde alertheid;defractie 'kop
op' lagtussen dat vertoond bij het 'Scannen' en bij het kijken naar 'Onbekend'.
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Figuur27. Relatieve frequentie van kop op bijverstoringen. Vg=Vogels;
Bo= Boten;Wn» Waarnemer; Vl= Vliegtuigen;Wa= Wal;Zh=
Zeehonden; 'Sc'« 'Scannen'; kijken naar water, zandplaat;Onb=
Onbekend.

BV 17.1%

WS31.7%

SV19.5%
nb/Overig 24.4%
RE 7.3%
Figuur 28. Herkomst verstoringen door boten inde omgevingvan
deOliegeul.WS - Werkschepen (Rijkswaterstaat, duikschip);BV
* Beroepsvissers; SV « Sportvissers; RE « Recreatievaart;
Onb/Overig - Onbekende herkomst (niet identificeerbaar,
motorgeronk).

3.6.3 Herkomst incidenten veroorzaakt door boten in de omgeving van de
Oiiegeul
Infiguur 28wordt eenoverzicht gegevenvan de herkomst van botendie incidenten
veroorzaakten indeomgeving van de Oliegeul. Omtot een enigszins betrouwbare
verdeling te komen zijn gegevens uit de gehele studieperiode gebruikt (28.10.93 28.03.94).
Werkschepen, beroepsvissersboten en sportvisboten tezamen veroorzaakten
68,3 %van de incidenten,waarbijwerkschepen het grootste aantal (31%) voor hun
rekening namen. De indruk bestond dat het aantal incidenten veroorzaakt door
werkschepen sterk afhankelijk was van het al of niet binnenvaren van de
Roggenplaathaven inverband met werkzaamheden aldaar.
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4 DISCUSSIE

4.1 Vestiging van teruggezette zeehonden in de Oosterschelde
Vandezes in1993teruggezette zeehondenbleven er gedurendede studieperiode
uiteindelijkdrie indeOosterschelde. Vijf maanden na hetterugzettenwerd ééndier
(nr 6) nog regelmatig gezien. Zeehond nr 4 werd viereneenhafve maand na het
terugzetten, ruim twee weken nadat het niet meer was op te sporen (wegens het
verlies van de zender), niet ver van zijn eerdere leefgebied gesignaleerd. Na eind
maart 1994zijngeennauwkeurige waarnemingen uitgevoerdwaarbijzeehondenop
grond van uiterlijke kenmerken konden worden herkend (pers. med. H. Zandstra).
Hierdoor bestaat er geen recente informatie over de aanwezigheid van de in 1993
teruggezette dieren.
In totaal werden er in twee terugzetproeven (voorjaar 1989 en winter
1993/1994), 11 Gewone zeehonden teruggezet. In hoeverre teruggezette
zeehonden een reële aanvulling zijn van de in de Oosterschelde aanwezige
populatie, is bij gebrek aan langdurige waarnemingen aan de dieren moeilijk met
zekerheid vast te stellen. Erzijnaanwijzingen datteruggezette dieren,die zich een
aantal maanden na het terugzetten nog in de Oosterschelde bevonden, daar nog
langer bleven. Een jaar na het terugzetten in 1989 (op 20 april 1990) werden drie
van de vijf vrijgelaten dieren nog in de Oosterschelde waargenomen (Reijnders et
al. 1990).

4.2 Habitatgebruik
Dispersie
Alleteruggezette zeehondenvertoondeneenzekere dispersie ('ongericht zwerven')
vanuit de omgeving waar zij werden losgelaten. De indruk bestond dat dispersie
vooral plaatsvond in de eerste maand na het terugzetten. Dit werd ook in 1989
gevonden. Vergeleken met de eerdere terugzetproef in de zomerperiode kan er
gesteld worden dat de teruggezette zeehonden -binnen de Oosterschelde- in de
winterperiode aanmerkelijk minder zwierven. In 1989 werden drie van de
teruggezette zeehonden waargenomen in delen van de Oosterschelde die in
1993/1994 vrijwel zeker niet werden bezocht (omgeving Roelshoek, Bruinisse,
Schaar van Yerseke). Anderzijds verliet in 1989 slechts één zeehond de
Oosterschelde, om vervolgens te verdrinken in een sleepnet op de Noordzee ter
hoogte van Umuiden (Reijnders et al. 1990).
In de huidige terugzetproef
verlieten metzekerheidéén,ennaarallewaarschijnlijkheid nogtweezeehondende
Oosterschelde. Of de dispersie verband houdt met natuurlijke migratiedrang,
vergelijkbaar met het door jonge dieren verlaten van het gebied waar ze zijn
geboren (Reijnders 1981), of het door de zeehonden ontvluchten van het gebied
wegens ongeschikte leefomstandigheden en/of verstoringsdruk, is onduidelijk. Ook
is het mogelijk dat de jonge dieren aanvankelijk moesten (leren) foerageren en
visconcentraties opzochten en/of volgden.
Dat vooral jonge dieren de neiging hebben te zwerven, is uit de literatuur
bekend (Bonner & Witthames 1974, Reijnders et al. 1981). De huidige resultaten
waren in overeenstemming met dit beeld. Dat er hierbij grote afstanden afgelegd
kunnen worden blijkt uit de geschiedenis van zeehond nr 2 in 1989 en van nr 1in
1993, die migreerden tot ver buiten de Oosterschelde (Reijnders et al. 1990, deze
studie).
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Het is onduidelijk in hoeverre het buiten de Oosterschelde geraken van
zeehondenafhankelijk isvanfactorenals hetperongelukterechtkomen indesoms
zeer sterke ebstroom door de openstaande schuiven van de kering en/of het niet
kunnen terugvinden van de toegang tot de Oosterschelde. Dat zeehonden -rond
doodtij- door de kering actief de Oosterschelde in en uit kunnen zwemmen blijkt uit
waarnemingen in 1989 (Reijnders et al. 1990), en de waarnemingen van
sportvissers en bewakers in recente jaren (meegedeeld aan M. Werner).
Een bijkomstigheid van het dispersiegedrag van de teruggezette zeehonden
was dat zij hierdoor in staat waren leefgebieden te ontdekken buiten het 'beperkte'
gebied waar zij werden teruggezet. Bovendien bevorderde het de kans dat
teruggezette dieren in contact kwamen met lokale dieren. Geconcludeerd mag
worden dat teruggezette zeehonden in staat zijn om, ongeacht de locatie waar zij
wordenvrijgelaten,potentieel geschikt leefgebiedteontdekken. Eenduidelijk risico
bij dispersie is dat dieren uit het Oosterscheldegebied verloren gaan of
verongelukkken tijdens hun omzwervingen.
Voorkomen in het gebied
De keuze van een leefgebied door zeehonden is mede afhankelijk van de
beschikbaarheid van droogvallende zandbanken waar de dieren regelmatig op
hauled-out kunnen gaan. Hiernaast moeten zij toegang hebben tot geschikte
foerageergebieden enspelendeaanwezigheidvananderezeehonden, beschutting
tegen extreme weersinvloeden en isolatie van verstoring eveneens een rol (o.a.
Krieber & Barette 1984, Pauli & Terhune 1987, Brasseur & Reijnders 1994).
Fysische aspectenvandezandbanken kunnenbepalendzijnvoorde ligplaatskeuze
van zeehonden: zandbanken met een steile plaatrand grenzend aan diep water
bijvoorbeeld,wordenalsvoorzeehondenaantrekkelijk beschouwd(Reijnders 1972,
Drescher 1979).
In 1993/1994 bleek het mogelijk, voor een aantal dieren vrij nauwkeurig vast
teleggenwelkedelenvandeOosterschelde zijgebruikten.Dierendieinhet gebied
bleven, beperkten zich alle vroeg of laat tot een specifiek deel van de
Oosterschelde.
Eén teruggezet dier vestigde zich snel na het vrijlaten in de omgeving van de
Oliegeul inhetwestelijk gedeeltevan deOosterschelde,terwijltwee individuen -na
aanvankelijk enigetijdinhetwestelijkgedeeltetehebbenvertoefd-'verhuisden' naar
de omgeving van de Vondelingplaat in het middengedeelte van de Oosterschelde.
Pas in deze omgeving werd waargenomen dat deze dieren haul-out vertoonden.
Afgebakende leefgebieden wordenook waargenomen bij gewone zeehonden
levend in de Waddenzee (Brasseur & Reijnders 1994). De gebieden waar de
teruggezette dierenzich uiteindelijkvestigdenwarentraditioneelvoorzeehonden in
de Oosterschelde belangrijke leefgebieden. Een luchtfoto uit de jaren dertig toont
eengroepvan ±200zeehonden liggendop dewestpunt vande Roggenplaat (KLM
Aerophoto) en in 1989 bleek eveneens dat de omgeving van de Oliegeul en weliswaarinminderemate-deomgevingvandeVondelingplaataantrekkelijk waren
voor de teruggezette dieren. Bovendien vestigden de dieren zich daar waar al
zeehonden waren; in 1993/1994 zijn wilde zeehonden binnen de Oosterschelde
alleen maar bij deze locaties waargenomen. Krieber en Barrette (1984)
veronderstellendat deaanwezigheidvananderezeehondeneenbelangrijker factor
is in de keuze van ligplaatsen voor haul-out dan alleen de beschikbaarheid van
geschikte locaties. Of de status van het Oliegeulgebied en de Vondelingplaat als
zeehondenrustgebied bijdroegtotdekeuze isbijgebrekaangegevens over andere
niet beschermde gebieden onduidelijk.
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Het in 1993/1994 geconstateerde 'pendelen'tussen de omgeving waar dieren
hauled-out gingen en gebieden waar er naar alle waarschijnlijkheid gefoerageerd
werd, is een fenomeen dat ook gemeld wordt voor Gewone zeehonden in de
Waddenzee, waar het vooral in de winterperiode wordt waargenomen en aan de
oostkust van Schotland (Thompson et al. 1994). De getijdenritmiek in dit gedrag
toont overeenkomsten met het gedrag van zeehonden in het estuarium van de
Somme in Noord-Frankrijk (pers. med.T. Rigaux). Inde loop van de studieperiode
is meermaler keren gezien hoe zeehonden (nr 6 en enkele wilde zeehonden) na
een verblijf op de zandbank Roggenplaathaven en het onderlopen daarvan, zich
'dobberend'metdevloedstroom meelietenvoeren,deOostersehelde in.Dit 'passief
meevoeren'zou éénverklaringkunnenzijnvoorhetpendelen.Anderzijds zijnerook
aanwijzingen dat zeehonden actief (mogelijk) foerageergebied opzochten. Later in
hetseizoen werdwaargenomen datzeehonden nrs4en5bijhoogwater het gebied
rond de Zeelandbrug opzochten, waarvoor zij waarschijnlijk (vanaf de
Vondelingplaat) tegen de stroom in hadden moeten zwemmen.
Door dit pendelgedrag zijn interacties met menselijke gebruikers van de
Oosterschelde, over een uitgestrekt gebied mogelijk. De omgeving van de
Zeelandbrug lijkt op basis van de waarnemingen van belang als foerageergebied
voorindeOosterscheldelevendezeehonden.Eenmogelijkeondersteuning hiervoor
was dewaarneming dat dedirecte omgevingvan deZeelandbrug voor sportvissers
(vissend vanaf boten) kennelijk een aantrekkelijke visstek was. Hostens en
Hamerlynck (1994) maken melding van de relatieve rijkdom aan mobiele eprfauna
(waaronder vissen) indeomgeving van de Vuilbaard,niet vervan de Zeelandbrug.

4.3 Activiteitspatronen
4.3.1 Haul-out
Of zeehonden hauled-out gaan, hoe lang zij dat doen en hoeveel van de
beschikbare laagwaterperiodenzijhiervoorgebruikenisafhankelijkvaneencomplex
van omgevingsfactoren (Brasseur & Reijnders 1994). Bovendien kan er een grote
individuele variatie bestaan in de ritmiek en duur van haul-out (Thompson et al.
1989).
Teruggezette zeehonden moeten eerst geschikte haul-out locaties ontdekken.
Mogelijk wordt de keuze van locaties ook beïnvloed door het al of niet door lokale
zeehonden snel tolereren van 'nieuwe' zeehonden. Door deze factoren is het
waarschijnlijkdat ereenzekere periodevangewenningoptreedt alvorens dedieren
een normaal te noemen haul-out patroon vertonen.
Zowel in 1989 als in 1993/1994 werd het al of niet op de bank gaan van de
teruggezette zeehonden als een maat voor 'aanpassing' genomen.
wijze van gegevens verzamelen
In deze studie zijn de activiteitspatronen van de teruggezette zeehonden
gekwantificeerd door de beschikbare gegevens uit de verschillende
waarnemingstypente relaterenaantijdvandedagenfasevanhetgetij(bijlage2b).
Vervolgens is de tijd besteed aan verschillende activiteiten berekend als een
percentage van de tijd dat er informatie beschikbaar was uit peilingen of
zichtwaamemingenengemiddeldperhalfmaandelijkse periodeuitgezet. Uiteindelijk
was de totale tijd dat er werd 'waargenomen' vrij laag. Toch kan men, binnen een
bepaalde periode, de relatief korte waarnemingen als steekproeven van de in die
periode vertoonde activiteit beschouwen. Door steeds de gegevens voor een
halfmaandelijkse periode samen te voegen werd de door o.a. weersinvloeden
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veroorzaakte grote variabiliteit in activiteitspatronen van dag tot dag enigszins
genivelleerd, en kon een beeld van 'gemiddelde' activiteit worden gegeven.
Haul-out tijden van zeehonden zijn afhankelijk van de droogvaltijden van
zandbanken. Aangezien er geen informatie beschikbaar was over de werkelijke
tijdendatdezandbanken inde Oosterschelde vandagtot dagdroogvielen,isbijde
bepaling van laag- en hoogwaterperioden in de uitwerking aangenomen dat de
gemiddelde laagwaterperiode van drie uur vóór tot drie uur nà het tijdstip van pal
laagwater bijStavenisse duurdeendatdezandbanken danookgedurendedezetijd
beschikbaar waren. In de loop van het onderzoek bleek dat -afhankelijk van
weersomstandighedenendemaancyclus- dewerkelijkeduurvanlaagwaterperioden
aanzienlijk kon variëren. Waarnemingen aan de werkelijke droogvaltijden van de
zandbanken Roggenplaathaven enVondelingplaattijdenshetonderzoek leerdendat
desubjectief bepaalde duurvan laagwaterperioden eenbruikbaar gemiddeldewas.
Hoeweldemogelijkediscrepantietussendegeschatte enwarebeschikbaarheidvan
banken eenbronvanfouten inperdag bepaalde haul-out tijden geweest moet zijn,
benadrukken wijdat hetmiddelenvangegevens per halfmaandelijkseperiodedeze
tekortkominggrotendeelsopheft (bijlage2b).Eenanderprobleembijde interpretatie
vandegegevens wasdatdeautomatische ontvanger pasvanaf 23december 1993
juist functioneerde. Hierdoor waren ervoor de periodevóór deze datumalleen peilen zichtwaarnemingen beschikbaar voor de bepaling van activiteit. In de praktijk
betekende dit dat er in de periode vanaf het terugzetten tot 23 december veel
minder intensief werd'waargenomen' aandezeehonden dan indeperiodedaarna.
Vooral in de nachten was de hoeveelheid verzamelde informatie relatief laag.
Hierdoor is het niet uit te sluiten, dat eventuele veranderingen in gedrag van de
teruggezettezeehonden (ziebeneden) dievooralindenacht warenwaartenemen,
over het hoofd zijn gezien.
Twee van de in 1993 teruggezette dieren toonden al enkele dagen na het
terugzetten haul-out gedrag: nrs 2 en 6. Zeehond nr 2 was al snel uit het gebied
verdwenen,waardoor er geen inzicht kon wordenverkregen indeontwikkeling van
het gedrag. In de tijd dat het wel kon worden gevolgd, bleek het vooral 's nachts
hauled-outtegaan.Alleanderedierenwerdennietopdebankgesignaleerd indeze
eerste periode. Na half november waren alleen zeehonden nrs 4, 5 en 6 nog
aanwezig inhet gebied.Vanaf dietijd bleef zeehond nr6 ongeveer hetzelfde haulout patroon vertonen, terwijl nrs 4 en 5 pas in de tweede helft van december
hauled-out begonnen te gaan. Dat de eerste waarneming van haul-out bij nrs 4 en
5 in de tijd samenviel met de aanvang van het juist functioneren van de
automatische ontvanger zou erop kunnen duidendat deze dieren (eneventueel de
overige dieren) eerder al hauled-out gingen maar dat dit door de lagere intensiteit
van de waarnemingen in de voorgaande tijd onopgemerkt was gebleven. Het is
evenwel opvallend dat de aanvang van haul-out gedrag bij nrs 4 en 5 in de tijd
samenviel met de 'verhuizing' naar de Vondelingplaat, en dat het geconstateerde
activiteitspatroon van nr 6 niet een 'sprong' vertoonde, samenvallend met de
aanvang van de automatische registratie. Daar staat tegenover dat de kans om nr
6bijde Roggeplaathaven te peilenofteziengroter isdanvoor deandere gebieden
vanwege de ligging.
Integenstellingtot nr6 gingen zeehonden nrs 4 en 5vooral's nachts hauledout. Nadetweede helft van december toonden zowel nr4 als nr 5 detendens om
steeds langer overdag op de bank te gaan. De indruk was dat zij geleidelijk een
haul-out patroon ontwikkelden vergelijkbaar met dat van nr 6. Zeehond nr 4
vertoonde inde eerste entweede helft vanfebruari verblijftijden op de bank -zeker
als mendetijdopdebanktijdens (subjectief) 'hoogwater* meetelt- vrijwel gelijkaan
dievan nr6 injanuari (januari isgenomen omdat er geen gegevens warenvoor nrs
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5 en 6 in februari). Dit gold zowel voor laagwaterperioden overdag als 's nachts.
Ook het percentage plaatgebruik van nrs 4 en 5 vertoonde een ontwikkeling in de
richting van dat van nr 6; in de loop van het seizoen werden er steeds meer
laagwaterperioden overdag gebruikt en minder 's nachts.
Zeehond nr 6 bleek inde eerste helft van November al een haul-out patroon
te vertonen dat sterk leek op dat van de in 1989 gevolgde twee zeehonden
(Reijnders et al. 1990).
Het haul-out patroon van zeehond nr 6 laat zien, dat het mogelijk is voor een
teruggezettezeehondombinnentweewekeneenactivititeitspatroontevertonendat
als 'normaal' voor het gebied is te beschouwen. Anderzijds tonen de haul-out
patronen van zeehonden nrs 4 en 5, dat sommige individuen er tot anderhalve
maand over kunnen doen voordat zij überhaupt op de zandbank gaan. Drie
maanden na hetterugzetten week het haul-out patroonvandeze dierennogsteeds
af van dat van nr 6. Het is mogelijk dat de snelheidvan vestiging van teruggezette
dierenverband houdt met leeftijd eneerdere ervaring:zeehond nr6was ouder dan
nrs 4 en 5 en was bovendien al eerder teruggezet (het werd na enige tijd weer
opgevangen op de zeehondencrèche). Gezien de grote individuele variatie en het
geringeaantal onderzochte dieren kunnen hier echter geenconclusies aan worden
verbonden.
Gemiddeld over het hele seizoen bedroegen de verblijftijden van zeehond nr
6op de bank overdag 38,6 %, en's nachts 25,5 %van de beschikbare (geschatte)
laagwatertijd. Het dier gebruikte voor haulout overdag gemiddeld 70% van de
laagwaterperioden en 's nachts 60%.Twee van de in 1989 gevolgde zeehonden
gebruikten gemiddeld over het hele zomerseizoen 53% van de beschikbare
droogvaltijd van zandbanken om hauled-out te gaan; verblijftijden overdag en 's
nachtswarennagenoeggelijk.Hetpercentagegebruiktelaagwaterwasverschillend:
overdag ruim 80 % en 's nachts bijna 50 %. Gegeven de door Reijnders et al.
(1990)genoemde gemiddeldedroogvaltijdvandezandbank Roggenplaathaven van
6 uur en 30 minuten, zijn gemiddelde verblijftijden van de gevolgde zeehonden te
berekenen.Voor dezomerperiode komt men aldustot gemiddelde verblijftijden van
3 uur en 26 minuten zowel overdag als 's nachts; voor de winterperiode, tot
gemiddelde verblijftijden van 2 uur en 30 minuten overdag en 1uur en 39 minuten
's nachts.
Op basisvan deze vergelijkingzou men kunnen stellendat verblijftijden opde
bank van teruggezette zeehonden inde winterperiode zowel overdag als 's nachts
gemiddeld korter zijn als in de zomerperiode. De verdeling van haul-out over dag
en nacht wijkt eveneens af in de winter: er werden minder laagwaterperioden
overdag en meer 's nachts gebruikt om op de bank te gaan.
Een directe vergelijking van haul-out tijden inde Oosterschelde met die inde
Waddenzee is niet goed mogelijk, omdat de hiervoor beschikbare gegevens
gebaseerd zijn op waarnemingen aan zogende zeehonden, die extra lang op de
bank blijven (Doornbos 1980).
Zeehonden gingen gedurende dit onderzoek 's nachts eenaanzienlijke tijd op
debank,zeker danmenbedenkt datnachten indewinterperiode 15-16uurduurden
envaak meer als een laagwaterperiode omvatten: de als percentages uitgedrukte
verblijftijden op de banken konden 's nachts een aanzienlijke reële tijd
vertegenwoordigen.Waaromdedierenzo lang 's nachts op dezandbank gingen is
niet gemakkelijk te verklaren. Energetische voordelen (Pauli & Terhune 1987,
Reijnders 1981) liggen 's nachts niet direct voor de hand. Anderzijds hoeft in de
winter de luchttemperatuur 's nachts niet per se lager dan de watertemperatuur te
zijn. Het is mogelijk dat de gevolgde zeehonden om voldoende haul-out tijd per
etmaalte kunnenrealiseren -wegensdekortetijdoverdag indewinter- als hetware
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(extra) moestenuitwijkennaarnachtelijke laagwaterperioden. Eenandereverklaring
zou kunnen zijn dat de teruggezette zeehonden de nachten als 'veiliger1ervoeren.
Of nachten als veiliger zouden kunnen worden ervaren vanwege een lagere (te
verwachten) verstoringsdruk, is onbekend.
Waarom de zeehonden overdag niet de volle droogvaltijden van de
zandbanken benutten, of vaker gebruik maakten van laagwaterperioden overdag,
blijft evenwel onduidelijk. Verstoring door menselijke bronnen, die geldt voor alle
zeehonden en -in het begin- eventuele verdringing van teruggezette dieren door
lokale zeehonden zou hier debet aan kunnen zijn. Mogelijk kom daar nog bij dat
foerageerbehoeften ertoe leiden, dat zeehonden het zich niet kunnen permitteren
om lang op de bank te liggen en/of van meer laagwaterperioden overdag gebruik
te maken (zie ook Doornbos 1980).
4.3.2 Zwemmen en dobberen
De gegevens over 'zwemmen' en 'dobberen' waren veel minder eenduidig dan die
over haul-out. Een probleembijdeberekende tijdsbesteding aandeze gedragingen
was, dat verschillende manieren van gegevens verzamelen van invloed waren op
de waargenomen verhouding zwemmen/dobberen. Slechte en/of sporadische
ontvangst vaneenzeehondinhetwater,zouopdeautomatische ontvanger dikwijls
ten onrechte als 'dobberen' kunnen zijn geïnterpreteerd. Er kon geen 'systeem' in
deonderbrokenofslechteontvangstvanzendersignalenwordenontdekt endaarom
was het niet mogelijk met de bewerkingssoftware, ten onrechte opgeslagen
'dobberen' signalen uit de gegevens tefilteren.
De gegevens over zwemmen endobberen afkomstig uit de mobiele peilingen
zijn betrouwbaarder, en daarom is er ruimte voor twijfel over de geconstateerde
verhouding zwemmen/dobberen in de periode na 23 december 1993 toen de
gegevens uit de automatische registratie in het totaalbeeld een rol speelden. Op
basisvandewaarnemingentot enmetdeeerste helftvandecember 1993,kanmen
concluderendatzeehonden,alszijnietopdezandbank lagen,bijnaaltijdzwommen
en dat er maar relatief weinig werd gedobberd (0-10%van de totale tijd).

4.4 Duikgedrag
Dewaargenomenfrequentieverdelingvanduiklengtenvantweevandeteruggezette
zeehonden toonde een sterke overeenkomst met in de Waddenzee gevonden
verdelingenvanduiklengtenvanwildezeehondenindezelfde leeftijdscategorie.De
modale duiklengte vanzeehond nr4 (inzijn eerste levensjaar) was inde categorie
90-120seconden,endegrote meerderheidvanzijnduikenduurden korter dan 120
seconden, overeenkomstig het gevonden beeld voor juveniele zeehonden in de
Waddenzee.Zeehond nr5 (in haartweede levensjaar) toonde een langere modale
duiklengte (120-150 seconden) en maakte relatief frequent duiken van langer als
150 seconden, waarmee haar duikprofiel meer gelijkenis vertoonde met dat van
subadulte zeehonden (1 t/m 4 jaar oud) in de Waddenzee. Beide in de
Oosterschelde gevolgde dieren voerden, in tegenstelling tot zeehonden in de
Waddenzee, soms zeer lange duiken uit (inde categorie 400tot 450 seconden en
langer als 450 seconden). Mogelijk is dit een aanwijzing voor het door de
zeehonden gebruiken van een andere, voor de Oosterschelde specifieke
duikstrategie, die verband houdt met de plaatselijke omstandigheden ten aanzien
van b.v. waterdiepte, prooisoorten, enverstoring.
Defrequentieverdelingen van duiklengten laten zien dat in de Oosterschelde
teruggezette zeehonden instaat zijnom binnen eenpaar maanden na hetvrijlaten,
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een duikgedrag te vertonen dat sterk lijkt op dat van wilde soortgenoten. De
presentatie van gevonden duiklengten in de loop van het seizoen laat zien dat er
wel een ontwikkeling in duiklengten plaatsvindt na het terugzetten: de maximale
duiklengten van beide gevolgde dieren toonden een stijgende trend naarmate het
seizoenvorderde.Mogelijkwasditeenresultaatvantoenemende(duik)fysiologische
capaciteiten bij het ouder worden. Ook is het mogelijk dat de zeehonden hun
duikrepertoire ten aanzien van (zoek)technieken en/of prooisoorten verbreedden.
Eenvergelijkbare toename in 'maximum' duikcapactteit in de loop van de tijd werd
ookgevondenbijeeninGrieksewaterenteruggezetteMonniksrob(Reijnders&Ries
1989).

4.5 Observaties
4.5.1 Evidentie voor associatie van teruggezette en wilde zeehonden
De zichtwaamemingen inde omgeving van de Oliegeul tonen dat zeehond nr 6 al
zeersnel nahetterugzettenassocieerde metwildezeehonden.Later inhet seizoen
bleek zelfs dat het dier een van meest regelmatige bezoekers van de zandbank
Roggenplaathaven was. In 75% van de gevallen waarbij er goed zicht op de
zandbank mogelijk was, was het aanwezig. Alleen een volwassen mannetje was
vaker aanwezig. Geconcludeerd kan worden dat nr 6 vanaf enkele dagen na het
terugzetten al associeerde met wilde zeehonden bij de zandbank
Roggenplaathaven, en al zeer snel tot een van de vaste 'gebruikers' van deze
zandbank ging behoren.
Ten aanzien van de associatie van zeehonden nrs 4 en 5 met wilde
zeehonden,zijneralleendezichtwaamemingen dat nr4 inhetgezelschap van een
wild dier op de bank lag en dat nrs 4 en 5 éénmaal samen op de bank lagen.
Gezien de posities waar zij'hauled-out' zijn gesignaleerd ende zichtwaamemingen
aan wilde zeehonden bijde Vondelingplaat, is er een gerede kans dat zeehonden
nrs 4 en 5 zo'n twee maanden na het terugzetten in zekere mate, zij het duidelijk
minder frequent dan nr 6 associeerden met wilde zeehonden.
4.5.2 Vergelijking in het gedrag op de zandbank
Gedragopdezandbankvanteruggezette enwildezeehonden is alleen vergeleken
aan de hand van zeehond nr 6 en wilde zeehonden (maximaal 5), wanneer zij
gezamenlijk op de zandbank Roggenplaathaven lagen.
wijze van gegevens verwerken
Ineerderestudies isgeconstateerddat het gedragop dezandbankvan zeehonden
medeafhankelijk isvandetijd ineenlaagwaterperiode.Zospenderenzij gemiddeld
minder tijd aan alertheid rond het midden van een laagwaterperiode en zijn zij
alerter vlak na het droogvallen en vlak voor het onderlopen van de zandbank
(Doornbos 1980). Indeze studie is niet gecorrigeerd voor het tijdstip ten opzichte
van laagwater waarin dieren zijn geobserveerd, omdat er per waamemingsdag
steeds -in willekeurige volgorde- meer dan een observaties is verricht aan zowel
het teruggezette dier als de wilde dieren. Door de korte duur van de sessies (15
min.) en de willekeurige volgorde in de tijd is het onwaarschijnlijk dat er
systematische fouten zijn ontstaan ten aanzien van het tijdstip van waarnemen in
de laagwaterperiode.
Typerend voor de zeehonden liggend op de plaat was de grote individuele
variatie in tijdsbesteding aan verschillende gedragingen door verschillende
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individuen. Zo besteedde het mannetje 'XA' opvallend veel tijd aan alert gedrag
(zowel kop op als kop middel), en lag het dier 'BP' bijna continu in rust. Ook
Reijnders (1972) meldt dat vaak enkele zeehonden in een groep 'opletten' en dan
vooraladultedieren.Doordegegevens vanallewildezeehonden samen te voegen
is er geprobeerd een beeld te krijgen voor de 'gemiddelde' wilde zeehond liggend
op de plaat.
De tijdsbesteding van zeehond nr 6 aan alertheidsgedrag, rustgedrag,
comforthandelingen en sociale interacties verschilde niet duidelijk van dat van de
'gemiddelde' wilde zeehond gedurende de waarnemingen. Geconcludeerd kan
worden dat de teruggezette zeehond tenminste vanaf ongeveer tweeëneenhalve
maand na hetterugzetten -toen vergelijken van gedrag mogelijk werd- een gedrag
vertoonde op de zandbank overeenkomstig dat van de wilde zeehonden.
Vergelijking van de bij de zandbank Roggenplaathaven waargenomen
tijdsbudgetten met dergelijke gegevens uit de Waddenzee is niet zonder meer
mogelijk. Brasseur & Reijnders (1994) gebruikten de benaming 'kop op' voor alle
gedragingen waarbij de kop van eenzeehond boven het substraat werd opgericht.
In die zin zou het de in deze studie gebruikte kop op èn kop middel omvatten.
Daarnaast gebruikten zij,evenals Terhune (1985) en Renouf & Lawson (1986) als
maat voor het optreden van alert gedrag, het percentage dieren in een groep dat
de houding 'kop op' vertoonde. Brasseur & Reijnders noemen voor ongestoorde
zeehonden in de Waddenzee alertheidheidsniveaus van 15-21% van de dieren in
de houding kop op. Dit werd gemeten inde periode rond de laagwaterkentering.
Indeze studie werd alert gedrag uitgedrukt als percentage tijdsbesteding van
individueledieren.Gemiddeldoverdehelestudieperiodebesteeddede'gemiddelde'
wildezeehond endeteruggezette zeehond nr6,33%respectievelijk 24.9%van de
tijd op de zandbank aan alert gedrag. Dit komt overeen met de waarnemingen tijdens een weinig verstoorde laagwaterperiode- aan een in 1989 teruggezette
zeehond (Reijnders et al. 1990).
Neemtmenaandatzeehondenonafhankelijkvan elkaaralertgedragvertonen,
danzou dit betekenen dat individuele dieren inde Waddenzee ook 15-21% van de
tijd op de zandbank besteedden aan kop op én kop middel. Dit is lager dan de bij
de Roggenplaathaven gevonden waarden.Mogelijk zou het percentage 'kop op' (in
de zin van Brasseur & Reijnders 1994), na aftrek van de gevallen waarbij op
verstoringen werd gereageerd en correctie voor de alertheid vertoond vlak na
aankomst op de zandbank (Doornbos 1980), in de zelfde orde van grootte liggen
als in de Waddenzee.
De groepsgrootte (= aantal zeehonden) op de zandbank was van invloed op
de alertheid van individuele zeehonden. Bij toenemende groepsgrootte nam de
alertheid van individuele dieren af (niet in dit rapport opgenomen gegevens M.
Werner). Ook Terhune (1985) en Brasseur & Reijnders (1994) maken meldingvan
dit effect.
4.5.3 Incidenten in de omgeving van de zandbank Roggenplaathaven
Potentiële verstorinqsdruk
Incidenten inde omgeving van zeehonden kunnen resulteren in een toename van
dedoorde zeehondenbesteede tijd aanalert gedrag,hetgeen resulteert in minder
tijd voor bijvoorbeeld rust.
Inde omgevingvandeOliegeulblekengedurendedestudieperiode passages
van boten en het gedrag van andere zeehonden het vaakst als potentiële
verstoringen (incidenten) op te treden. Geluiden vanaf de wal, passerende
vliegtuigen, activiteit van vogels en van de waarnemer golden ook als potentiële
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verstoringen, maar vertegenwoordigden elk maar een klein deel in het totaal. Per
waarnemingsdagvarieerde zowel de frequentie als afkomst van incidenten sterk.
Opvijf van dezes waamemingsdagenwaren het vooral boten die als incident
optraden. Optwee dagen zorgden botenvoor gemiddeld één incident per kwartier.
Deresultaten latenziendatookzeehonden zelf incidenten kunnenveroorzaken:op
de laatste waarnemingsdag, eind maart, waren alle genoteerde incidenten van
zeehonden afkomstig.
Reacties op incidenten: verstoring
De invloed van incidenten op het gedrag vanop de zandbank liggende zeehonden
houdt verband met de frequentie waarmee de incidenten zich voordoen en -als er
gereageerd wordt- de hevigheid waarmee zeehonden daarop reageren. Men kan
verwachtendatdehevigheidwaarmeewordtgereageerd,afhankelijk isvandemate
waarin de zeehonden de verstoringsbron als dreigend ervaren (= 'sterkte
verstoring'). Zo zullen onder andere het type verstoringsbron, de afstand van de
bron tot de zeehonden en de snelheid waarmee de bron nadert een rol spelen
(Brasseur & Reijnders 1994).
Zonder de mogelijkheid, gestandaardiseerde verstoringen te introduceren
(Brasseur & Reijnders 1994), is het in de praktijk zeer moeilijk de sterkte van een
verstoring te relaterenaandesterktevande reacties vanzeehonden. Inde huidige
studiewas het niet mogelijk,aanvullende informatie over afstand,snelheid enz.van
verstoringsbronnen vast te leggen. Hierdoor kon alleen het type verstoring aan de
frequentie en sterkte van reacties van de zeehonden worden gerelateerd.
In de studieperiode werd de maximale reactie, namelijk het te water vluchten van
zeehonden, vier keer waargenomen. Hoewel niet goed is bekend wat het
fysiologische effect is van dergelijke zware verstoringen, geeft het feit dat
zeehonden na het te water vluchten zelden terugkeren naar hun ligplaats aan,dat
het op zijn minst kan leiden tot aanzienlijk kortere haul-out tijden (Brasseur &
Reijnders 1994). Inde twee gevallen waarbij een boot een zeehond te water deed
vluchten kwam het dier ook niet terug op zijn oorspronkelijke ligplaats. Dergelijke
zware verstoringen dienen derhalve zoveel mogelijk vermeden te worden, door
adequate begrenzing van rustgebieden.
De procentuele verdeling naar herkomst van incidenten waarop werd
gereageerd door zeehonden liet zien dat boten en zeehonden de belangrijkste
factoren waren inhetveroorzaken vanalert gedragbijop de Roggenplaat liggende
zeehonden. In 27.9% van de gevallen werd gereageerd op boten in de omgeving
van de Oliegeul. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijk lager percentage dan door
Reijnders et.al.(1990)indezomerperiodevan 1989werdwaargenomen,toen ruim
67%vandeverstoringenafkomstigwarenvan hetwater. Ditverschil is grotendeels
toe te schrijven aan het niet uitvaren van rondvaartboten gedurende deze
studieperiode. Waarschijnlijk droeg de verminderde waterrecreatie in de
winterperiode hier ook aan bij. Hoewel sinds de in 1989 uitgevoerde studie de
passage van boten door de Oliegeul is beperkt, golden deze maatregelen niet
gedurende de huidige studie.
Decategorie 'Zeehonden' zorgde in 1993/1994 voor eenveel groter deel van
de'verstoringen'dan in 1989:ruim44%tenopzichte van minderals 10%(Reijnders
et al. 1990). Deels is dit te verklaren uit de verschillende gebruikte
waarnemingsmethoden in de twee studies. Ook is het mogelijk dat het verschil
veroorzaakt werd door een verhoogde oplettendheid naar het gedrag van
soortgenotendoordezeehondenindewinterperiode, hoewelalleennadereanalyse
vandewaarnemingen uitbeidejarenvanzeehonden hierover uitsluitsel kangeven.
Reacties van de zeehonden op incidenten vanaf de walkant werden niet
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waargenomen. Mogelijk is dat dit verband houdt met de gehanteerde methode,
waarbij reactie alleen afgemten werd aan grote veranderingen in gedrag. De
overige bronnen veroorzaakten in 1993/1994 procentueel slechts een gering deel
van de verstoringen en hun aandeel in het totaal was vergelijkbaar met dat
waargenomen in 1989 (Reijnders et. al. 1990).
Gemiddeld over zes waarnemingsdagen veroorzaakten incidenten inde omgeving
van de Oliegeul voor 4,6 alertheidsreacties van zeehonden per kwartier. Per
waarnemingsdag varieerde het totaal aantal reacties van ruim 2 reacties tot ruim 6
reactiesperkwartier. Opde meestedagenwarendebelangrijksteveroorzakersvan
verstoring, boten en het gedrag van zeehonden. Een directe vergelijking met de
waarnemingen gedaan in 1989 is door de verschillende gebruikte
waarnemingsmethoden niet gemakkelijk. Reijnders et al. (1990) noemen een
verstoringsfrequentie van(omgerekend) gemiddeld0.75 per kwartier. Ditzouophet
eerstegezicht opeenaanzienlijk lagereverstoringsdruk indezomerperiodeduiden.
Echter, in 1989 werd de aanwezigheid van een verstoringsbron (in deze studie:
incident) waarop dezeehonden reageerdenals éénverstoring aan gemerkt, terwijl
in de huidige studie een verstoringsbron meerdere verstoringen kon veroorzaken.
Daarom zou een vergelijking van de gegevens uit 1989 met de in deze studie
berekendefrequentiesvanincidentenwaaropgereageerdwerdrelevanter zijn,deze
liggen in dezelfde orde van grootte.
Sterkte van reacties op verschillende verstoringen
In 1993/1994 werd er onderscheid gemaakt tussen 'kop op' en 'kop middel',
gedragingendie invoorgaande studies (o.a. Reijnders et. al.1990) beide onder de
noemer 'kop op' (= alertheid) vielen. Door aan te nemen dat 'kop op' een meer
alerte houding vertegenwoordigde dan 'kop middel' werd in deze studie de
mogelijkheid geopend om de sterkte van de alertheidsreacties per bron te
vergelijken.
Defractie'kopop',gegevendateralert gedragwerdvertoond,gerelateerd aan
debronvan incidenten gafaandat erinderdaadverschillenwarenindesterkte van
reacties op verschillende incidenten.
Hierbij bleek dat er opvogels en boten het sterkst werd gereageerd, gevolgd door
dewaarnemer envliegtuigen. Defractie kopop inreactie op geluidenvanaf dewal
en op zeehonden was niet hoger dan dat vertoond door de zeehonden in
ongestoordetoestand.Ditpast indeverwachtingdatzeehondenvooralantropogene
bronnen zouden kunnen associëren met directe dreiging. Alarmerende vogels
kunnen het naderen van mensen aangeven (Rubertus 1983).
In hoeverre de fractie 'kop op' ook kwantitatief is te relateren aan verhoogde
stress e.d. is niet direct duidelijk. Op basis van de gegevens van Brasseur &
Reijnders (1994) kan men stellen dat 'kop op' een voorbode is van vluchtgedrag.
Een hoge fractie kop op zou derhalve een grote neiging tot vluchten en dus stress
aangeven.
De in 1993/1994 gedane waarnemingen onderstrepen het belangrijk aandeel van
boten in de omgeving van de Oliegeul in het verstoren van zeehonden liggend op
de zandbank Roggenplaathaven.
Verstoringen door boten deden zich vaak voor en veroorzaakten bovendien
eensterke reactie.Anderebronnenwaarsterkopwerdgereageerd,kwamen weinig
voor. Hoewel het gedrag van zeehonden nabij of op de ligplaats een veelvuldig
voorkomende potentiële bron van verstoringen vertegenwoordigde, was de reactie
daarop doorgaans gering. Een niet geheel opzienbarend resultaat gezien het
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natuurlijke karakter van activiteit van soortgenoten in de omgeving van op de
zandbank liggende zeehonden en mogelijk ook de inschatting van de waarnemer.
Deuitsplitsing naarherkomst vanincidentenveroorzaakt doorbotenleerdedat
debelangrijkste bron hiervan inde omgeving van dezandbank Roggenplaathaven
de 'beroepsvaart' was: werkschepen van Rijkswaterstaat, beroepsvissers en
sportvisboten. Rondvaartboten voeren niet uit in de winterperiode waardoor het
potentieel groteaandeelvandeze schepen inhetveroorzaken van incidenten inde
zomerperiodevan 1989wegviel.Vergeleken met 1989was indewinterperiodevan
1993/1994 het aandeel van de recreatievaart in het veroorzaken van incidenten
eveneens klein (Reijnders et al. 1990).
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1 Conclusies
In de winterperiode van 1993/1994 bleven gedurende de studie periode -oktober
1993tot maart 1994-drievandevijf teruggezette zeehonden inde Oosterschelde.
Het terugzetten van zeehonden kan derhalve ook in de winter dienen om de al
aanwezige populatietijdelijk teversterken.Of dit eenwerkelijke bijdrageop langere
termijn betekent, endegroote ervan,isdoor hetontbrekenvan gegevens niet goed
aan te geven.
Ten aanzienvan deaanpassingvanteruggezette zeehonden ineenvoor hen
nieuw milieu, lijken er twee belangrijke perioden te gelden. De eerste en meest
kritieke periode lijkt de eerste maand na het terugzetten te zijn. Vooral juveniele
dieren kunnen dan een grote dispersie vertonen,dat gepaard gaat met een zeker
risico van verongelukken of verdwijnen uit het gebied. Er bestaat eveneens in de
winterperiode een kans dat zeehonden verdrinken in fuiken of sleepnetten. Het
uiteindelijke succes van eenterugzetproef lijkt grotendeels te worden bepaald door
het aantal dieren dat na de eerste kritieke periode nog aanwezig is.
Na die eerste periode blijkt, dat dan gebleven zeehonden een min of meer
regelmatighabitatgebruikeneen'normaal'activiteitspatroongaanontwikkelen.Deze
tweede periode, 'de aanpassingsperiode', lijkt tot ongeveer twee maanden na het
terugzetten te duren.
Het habitatgebruik van zeehonden in de Oosterschelde is afhankelijk van de
beschikbaarheidvan haul-out locatiesengebiedenwaar gefoerageerd kanworden.
De zandbanken in de omgeving van de Oliegeul (met name de zandbank
Roggenplaathaven) en de 'noordkop' van de Vondelingplaat lijken van cruciaal
belang te zijn als haul-out locaties. Er zijn aanwijzingen dat de omgeving van de
Zeelandbrugbelangrijk isalsfoerageergebiedvoorzeehondenindeOosterschelde.
Het in 1993/1994 geconstateerde pendelen van dierentussen haul-out locaties en
mogelijk foerageergebied, impliceert dat het ruimtegebruik van zeehonden in de
Oosterscheldezeker nietbeperkt blijfttotdedirecteomgevingvanhaul-out locaties.
De ontwikkeling van een 'normaal' activiteitspatroon is verschillend voor
individuele dieren in de diverse (deel)gebieden van de Oosterschelde. Voor
zeehonden teruggezet in de Oosterschelde zijn, naast de laagwaterperioden
overdag, ook nachtelijke laagwaterperioden voor haul-out belangrijk. Haul-out
patronenvan individueledieren kunnensterkverschillen.Seizoenseffecten, leeftijd,
sexe ende matewaarindierenzijnaangepast zijn hierinvan belang.Deindrukwas
dat teruggezette zeehonden na verloop van tijd ongeveer een zelfde haul-out
patroon gaan ontwikkelen, een proces dattot drie maanden na hetterugzetten kan
duren. De gemiddelde duur van haul-out leek in de winterperiode, zowel overdag
als 's nachts, lager te zijn dan in de zomerperiode. De hoeveelheid
laagwaterperioden doordezeehondengebruikt voor haul-out wasoverdag lager en
's nachts hoger dan in zomerperiode.
Uitdeactiviteitspatronenvanteruggezettezeehonden indeOosterschelde zijn
na korte of langere tijd sterke overeenkomsten met die van wilde soortgenoten, in
de Waddenzee, af te leiden.
Teruggezette zeehondensluitenzichaanbijlokalezeehonden;sommige individuen
zijn in staat dit zeer snel te doen. Een teruggezette zeehond kan al in de eerste
maand na het terugzetten deel gaan uitmaken van een regelmatig op de bank
komendegroep'lokale'zeehonden.Tweeeneenhalvemaandnahetterugzettenkon
een teruggezette zeehond, in gedrag op de zandbank nauwelijks worden
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onderscheidenvan lokalezeehonden.Aangeziendit eendier isdatal verscheidene
keren is teruggezet zal enige reserve nodig zijn ten aanzien van de algemene
geldigheid van deze aanpassing.
Zeehonden liggend op de zandbank Roggenplaathaven worden beïnvloed in hun
gedragdoordiverseantropogeneactiviteiten, maarookdoor hetgedragvanandere
zeehonden en vogels.
Defrequentievanpotentiële verstoringbronnen in1989kwamovereenmet die
gevonden indezomerperiode. Indewinterperiodetraden erzeldenverstoringen op
die dezeehonden te water deden vluchten. Verstoringen,die een alertheidsreactie
veroorzaakten zonder dat de zeehonden vluchtten, kwamen relatief frequent voor.
Evenals indezomerperiodevan 1989kwamenverstoringenveroorzaakt doorboten
het meest voor.
De frequentie van het gedrag 'kop op', gegeven dat er alert gedrag werd
vertoond ('kop op' öf 'kop middel'), bleek afhankelijk van de verstoringsbron. Het
sterkst werd gereageerd op verstoring door vogels en boten. Op verstoring door
zeehondenwerd ingeringe mate gereageerd enwelop eenniveau overeenkomstig
de 'natuurlijke' alertheid van zeehonden.
Indecategorie'boten'alspotentiëleverstoringsbronkwamenwerkschepenvan
Rijkswaterstaat het vaakst voor, gevolgd door viskotters en sportvisboten.

5.2 Aanbevelingen
Inhet kadervan de beheersdoelstelling, een levensvatbare zeehondenpopulatie in
de Oosterschelde te realiseren, verdient het aanbeveling om:
als gerevalideerde zeehonden in de oosterschelde worden teruggezet, dit
zowel in de zomer- als de winterperiode uit te voeren,
de verplichting tot het aanbrengen van keerwant op fuiken aan te houden,
de status van het Oliegeulgebied en de kop van de Vondelingplaat als
zeehondenrustgebied aan te houden, op zijn minst totdat er een duidelijk
herstel inde zeehondenstand van de Oosterschelde plaatsvindt.
Verder onderzoek naar de lange termijn bijdrage van terugezette zeehonden voor
de populatie ontwikkeling in de oosterschelde is nodig om het nut van het terrug
zetten te onderbouwen. Daarnaast zou onderzoek naar het habitatgebruik van
zeehonden in de Oosterschelde, met name ten aanzien van gebruikte
foerageergebieden en de voedselecologie, meer inzicht kunnen verschaffen in de
geschiktheid van de Oosterschelde als zeehondenbiotoop. Informatie over de
potentieel verstorende effecten van scheepvaart en recreatie op het gedrag van
zeehonden wanneer zij niet op de zandbank liggen, zou een meer genuanceerd
beleidten aanzien van de als zeehondenreservaat aante wijzen gebieden kunnen
ondersteunen. Meer inzicht in de ontwikkeling van de zeehondenstand in de
Voordelta en de potenties voor rekolonisatie van de Oosterschelde vanuit de
Voordelta of de Waddenzee zou wenselijk zijn.
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BIJLAGE 1
Lijst van gebruikte peilpunten bij mobiele peilingen
Volgnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Naam/lokatie
Topshuis (aut.ontvanger)
Burghsluis
Colijnsplaat haven
Flauwershaven
N. havenhoofd R/plaath.
Glasjesnol
Geul blokkendam *
Hammen *
Heerenkeet
Jacobahaven
Kunstwerk kering
Noord van Colijnspl.*
Zandbank Roggenplaath.*
Oost van Topshuis *
Boei R19*
Boei R30*
(in) Roggenplaaathaven
Roompotsluis
Schelphoek W. van haven
Schaar *
Schelphoek haventje
Topshuis (dakterras)
Zuid van Burghsluis
Zeelandbrug (zuidkant)
Zeelandbrug (noordkant)
Brabants Vaarwater *
De Val
Goesse Sas
Kats (Katse Hoek)
Kats haven
Katse Veer
Noordbout
Noord van Kats *
Oost van Zeelandbrug *
Vondelingplaat (priel) *
Sluis Kats
Kop Vondelingplaat *
Zuidbout
Zierikzee
(haven)
Zuid van De Val *
Zuid van Zuidbout *
Hoek dijk Oudekerk
Dijk ±2 km.oost
van Zuidbout
Bruinisse
Kattendijke
Roelshoek
haventje

Deel Oosterschelde
West
West
West
West
West
West
West
West
West
West
West
West
West
West
West
West
West
West
West
West
West
West
West
West/Midden
West/Midden
Midden
Midden
Midden
Midden
Midden
Midden
Midden
Midden
Midden
Midden
Midden
Midden
Midden
Midden
Midden
Midden
Midden/Noordoost
Midden/Noordoost
Noordoost
Oost
Oost
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

St. Annaland (Tholen)
Strijenham (Tholen)
Viane voorm. veerhaven
Wemeldinge havenhoofd
WemekJinge west v. dorp
Yerseke pier Julianahaven
Banjaard dijk N/zee
Renesse N/zee strand
Uitkijktoren SBB
Westenschouwen
Verklikkersduin
Westenschouwen
Vuurtoren W/schouwen
N/zee strand W/schouwen
Ellewoutsdijk (Westerschelde)
Hoedekenskerke (W/sche.)
Hansweert (W/sche.)
Rilland (W/sche.)
Waarde (W/sche.)
Brouwersdam
Haringvlietbrug
Maasvlakte (deltavliegersplatform)
Ouddorp (Grevelingen)

Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Buiten
Buiten
Buiten
Buiten
Buiten
Buiten
Buiten
Buiten
Buiten
Buiten
Buiten
Buiten
Buiten
Buiten
Buiten

Met een * gemerkte lokaties zijn 'globale' lokaties, van toepassing op
zichtwaarnemingen op het water en op peilingen waarbij wel een goed signaal
werd ontvangen, maar geen richting van het signaal bepaald kon worden (dit was
vaak het geval bij de peilingen vanaf de 'Branta'). Peillokaties rondom en in de
Oosterschelde staan weergegeven op de kaart.
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BIJLAGE 2a
Plaatsbepaling ten behoeve van de berekening van verspreidingsgebieden
van gezenderde zeehonden
Zogenaamde driehoekspeilingen naar de posities van gezenderde zeehonden
bleken in de praktijk moeilijk uitvoerbaar omdat hiervoor minstens twee
waarnemers nodig zijn, hetgeen niet vaak het geval was. Daarnaast was het zo
vaak dat betrouwbare peilingen aan zwemmende zeehonden, door de kort
oppervlaktetijden en de moeilijkheid de juiste richting van een dier te bepalen ,
veel tijd in beslag namen .Hierom is gekozen voor de zogenaamde vectormethode ,waarbij de positie van een zeehond kon worden bepaald aan de hand
van een enkele (betrouwbare) richtingspeiling vanaf een punt met bekende
coördinaten. Hiermee was de positie van de zeehond in te schatten door de
sterkte van het signaal te relateren aan de afstand van de zeehond vanaf het
peilpunt en de richting van het signaal.
Relatie tussen sterkte van het signaal en de afstand
Tijdens de mobiele peilingen werd de sterkte van het ontvangen signaal op het
gehoor geschat, hiervoor werd een interval schaal gehanteerd van 1 (zwak) tot 3
(sterk. De ervaring was dat er in de loop van het seizoen en tussen de
waarnemers voldoende overeenstemming was in de waargenomen sterkte.
Door gedane peilingen met te vergelijken met peilingen van zeehonden
waarvan ook een zichtwaarneming van was (op de zandbanken liggend), werd
het volgende afgeleid:
signaal sterkte 3 = afstand van 0 -0,5 km;
signaal sterkte 2 = afstand van 0,5 - 4 km;
signaal sterkte 1= afstand van 4 -13,5 km;
(Mede op basis van deze vergelijking werd het nominale maximum ontvangst
bereik van de automatische ontvanger gestel op 15 km en dat van de mobiele
ontvanger op 13,5 km)
Berekening van coördinaten van de gezenderde zeehonden op basis van de
mobiele peilingen
Bij de mobiele peilingen werd steeds gebruik gemaakt van vaste peilpunten met
bekende coördinaten (Bijlage 1;Grote topografisch Atlas van Nederland 1990).
Waren de richting van het signaal en de afstand van de zeehond vanaf de
peilpunt bekend, dan werden de coördinaten van de zeehond op de topografisch
kaart berekend als volgt:
X coördinaat= * ^ + afst x sin {(re x P e ï l ) / 1 8 0 }
y coördinaat = Y lok +

a f s t

X

°°S ((*

X

pdl)/180}

X**;Yk* = r e s P x e n y< coördinaten peilpunten opde
topografisch kaart
afst
= afstand zeehond van peilpunt (zie boven)
peil
« gepeild richtingvan de zeehond (ingraden)

Gezien de onbetrouwbaarheid van de richtingspeiling bij een zwak zendersignaal
(sterkte 1)en de ruime foutmarge volgend uit de hierbij behorende afstand, zijn
deze peilingen in de berekeningen weggelaten.
Coördinaten van plaatsbepalingen op basis van zichtwaarnemingen
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Bij zichtwaarnemingen werd de lokatie van de zeehond eenvoudig afgeleid uit de
coördinaten op de topografisch kaart van een markant punt (boei, meetpaal etc.)
inde directe omgeving van de zeehond.
Invoer van plaatsbepalingen in RANGES
De verkregen plaatsbepalingen zijn gesorteerd naar dier, datum en tijd en
gerelateerd aan tijd in het seizoen en getijde. Aangezien meerdere
plaatsbepalingen gemaakt in een kort tijdsbestek -door de onderlinge
afhankelijkheid- eenvertekend effect zouden hebben op de berekende
verspreidingsgebieden (Kenward 1990), zijn alleen plaatsbepalingen met een
tussenliggende periode van tenminste drie uur gebruikt. Na invoer van een
schematische kaart van de Oosterschelde in het programma en de keuze van
een schaalverdeling van 1 km,zijn de coördinaten van de plaatsbepalingen
ingevoerd en verspreidingsgebieden berekend.
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BIJLAGE 2b
Berekening tijdsbudgetten zeehonden op basis van de overzichten van
ontvangen signalen en de zichtwaarnemingen
De automatische ontvanger 'luisterde' telkens 7.28 minuten naar de frequenties
van individuele zeehonden. Op basis van de ontvangen signalen in dit tijdsbestek
werd door het programma TOPSAKT 'beslist' wat de activiteit (d.w.z. 'hauled-out',
'zwemmen' of 'dobberen') indie periode was.
Omdat er gedurende de tijd dat de automatische ontvanger juist functioneerde
steeds naar drie dieren werd geluisterd, volgt hieruit dat na het luisteren naar
een dier, er 2x 7.28 minuten naar de andere dieren werd geluisterd. In deze
interval was er geen informatie over de activiteit van het eerst afgeluisterde dier.
Aangenomen werd dat gedurende deze tijd de activiteit gelijk bleef. Hierdoor was
het mogelijk, een door de automatische ontvanger 'waargenomen' activiteit om te
zetten in reële tijd besteed aan die activiteit, namelijk de tijd van het begin van
een luistersessie naar een dier tot het begin van de volgende luistersessie naar
hetzelfde dier: 3 x 7.28 = 21.84 minuten. Om de gegevens van de mobiele
peilingen en uit de zichtwaarnemingente kunnen combineren met de
automatische ontvanger gegevens, is eenzelfde aanname gemaakt: een
waargenomen activiteit werd geacht 21.84 minuten te duren, gerekend vanaf de
begintijd van de waarneming. Waarnemingen langer als 21.84 minuten
(bijvoorbeeld zichtwaarnemingen) werden beschouwd als meerdere
waarnemingen van 21.84 minuten achter elkaar. Een beschouwing van de
verschillende aannames leert dat de (theoretisch) maximale fout, d.w.z. de
maximale over- of onderschatting van een activiteit slechts 21.84/2 = 10.92
minuten zou kunnen bedragen. Omdat dergelijke fouten bovendien theoretisch
'random' verdeeld zijn over de verschillende activiteiten, is het onwaarschijnlijk
dat er grote over- of onderschattingen van de bepaalde activiteiten plaatsvonden.
Na combinatie van automatische ontvanger waarnemingen, peilingen en
zichtwaarnemingen, was het mogelijk de waargenomen activiteiten, naar begintijd
en per dag, uit te zetten (grafieken beneden). Door informatie over tijden van
zonsopgang/zonsondergang en de tijden van laagwaterperioden toe te voegen
aan de grafieken was een berekening van percentage tijdsbesteding in de
periodes Laagwater overdag, Hoogwater overdag, Laagwater 's nachts en
Hoogwater 's nachts, mogelijk.
Overzichten van alle ontvangen signalen en waarnemingen aan de uitgezette
zeehonden, per etmaal en per maand uitgezet.
Aangegeven staan:
- signalen ontvangen met de automatische ontvanger (kleine open symbolen)
- signalen ontvangen met mobiele ontvangers (grote open symbolen)
- zichtwaarnemingen (grote dichte symbolen)
- laagwaterperioden ('LW;diagonale onderbroken lijnen geven periode van drie
uurvóór tot drie uur na pal laagwater, aan.)
-tijd van zonsopgang en zonsondergang (schuine stippellijnen)
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Figuur 1:Ontvangen signalen en waarnemingen aan zeehond nr. 2: november
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Figuur 2:Ontvangen signalen enwaarnemingen aan zeehond nr. 3: november
(<- = dood gevonden)
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Figuur 3: Ontvangen signalen en waarnemingen aan zeehond nr. 4: november
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Figuur 4: Ontvangen signalen en waarnemingen aan zeehond nr. 5: november
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Figuur 5: Ontvangen signalen en waarnemingen aan zeehond nr. 6: november
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Figuur 6: Ontvangen signalen en waarnemingen aan zeehond nr. 4: december
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Figuur 7: Ontvangen signalen en waarnemingen aan zeehond nr. 5: december
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Figuur 8: Ontvangen signalen en waarnemingen aan zeehond nr. 6: december
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Figuur 10:Ontvangen signalen en waarnemingen aan zeehond nr. 5: januari
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Figuur 11: Ontvangen signalen en waarnemingen aan zeehond nr. 6: januari
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Figuur 12:Ontvangen signalen en waarnemingen aan zeehond nr. 4: februari
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BIJLAGE 3
Nummers en kleuren van merktekens op achtervinpoten zeehonden uitgezet
in 1993
Zeehond
nr. 1
nr. 2
nr. 3
nr. 4
nr. 5
nr. 6

nummer & kleur merkteken
2891, geel
2943, oranje
n.v.t.
3201, oranje
3210, oranje
2929, geel

Herkenbare zeehonden inde Oosterschelde, winterperiode 1993/1994
(alle waarnemingen M.Werner)
1)WG (nr. 6): (na verlies zender) Middelgroot vrij 'mollig' vrouwtje. Overwegend
bruine kleur: rug, kop en snuit donker bruin,flanken enigszins gelig. Hals en kin
opvallend gelig-bruin, egaal gekleurd. Leeftijd subadult (geb. zomer 1991).
Mogelijk boven op kop zeer donker gekleurde vlek waar zender heeft gezeten.
Oranje plastic merkteken op achtervinpoot, nummer 2929.
2) XA: Groot, donker gekleurd mannetje. Grote, naar verhouding brede kop,
brede achtervinpoten. Duidelijk adult. Lichte, enigszins kruisvormige vlek achter
linker oog zelfs op afstand te zien (60-70 m.). Mogelijk lichte vlek onder rechter
oog. Geel plastic merk op rechter achtervinpoot.
3) BP: Vrij klein,kort en gedrongen dier. Duidelijk juveniel,sexe onbekend. Bij
opdrogen zeer blonde egaal gekleurde vacht. Zeer opvallend donkere 'kap'
boven op kop met naar voren lopende punt tussen de ogen. Donkere navelvlek,
op afstand te zien. Geen aangebrachte merken waargenomen.
4) XC: Middelgroot, overwegend bruin gekleurd vrouwtje. Lichaamsbouw en
formaat duidt op subadulte leeftijd (postuur WG). Rug echter donkerder dan bij
WG. Bij volledig opdrogen geven donkere ringen om ogen incombinatie met
lichte onderkin en kaken het idee van een 'bril'. Op een lijntussen het linker oog
en het linker oor-gat een lichte vlek in de vorm van een vogel, met de 'kop' naar
het oog gericht. Geen aangebrachte merken waargenomen.
5)XE: Groot donkergekleurd mannetje. Duidelijk adult, verschilt van XA door
smallere kop en langere snuit. Vlekkenpatroon op rug minder dicht als bij XA. Op
hals en borst vrij open vlekkenpatroon. Geel plastic merk op eenvan de
achtervinpoten (op welke kon niet worden vastgesteld).
6)XF: Opvallend lang en slank vrouwtje. Geschatte leeftijd subadult. Naar
verhouding slanke, kleine kop. Bij opdrogen een opvallend 'zilverkleurige' vacht.
Buik enigszins gelig. Meest 'elegante' zeehond inde Oosterschelde. Geen
aangebrachte merken waargenomen.
7)XG: Groot donkergekleurd vrouwtje. Adult. Vergeleken met de twee adulte
mannetjes een kleine en smalle kop. Heeft van de grote zeehonden het dichtst
vlekkenpatroon op rug en borst.
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Geen aangebrachte merken gezien.
8)JU: Middelgroot, donker gekleurd mannetje. Subadutt. Enigszins gedrongen
uiterlijk met naar verhouding grote kop. Aan rechterkant kop enkele opvallende
witte vlekken. Geen aangebrachte merken waargenomen.
Leeftijdscategorieën
(naar Reijnders pers. med.)
Gewone Zeehonden worden in de Nederlandse wateren in Juli of Augustus
geboren.
Juveniel: eerste of tweede kalenderjaar
Subadult: tweede tot en met 4de kalenderjaar
Adult: ouder als 4de kalenderjaar.

Het bestellenvan IBN-rapporten
IBN-rapporten kunnen besteldworden door overschrijving van hetverschuldigde bedragopgironummer 948540of banknummer 53.91.05.988van het
Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek (IBN-DLO)teWageningen. Vermeld
opdeoverschrijving hetnummervanhetgewenste IBN-rapport (ennaamen
afleveradres alsdieafwijken vandenaamenadres opde overschrijving).
Gebruik geen verzamelgiro omdat het adres van de besteller niet op onze
bijschrijving komtzodat hetbestelde nietkanwordentoegezonden.

001 M.S.S. Lavaleije & N. Dankers 1993. Voorstudie naar deeffecten van de
garnalenvisserij op de bodemfauna, met advies over te sluiten gebieden
en uittevoerenonderzoek. 36 p.f 10,002 A.F.M, van Hees 1993. 'Tussen de Goren' bosreservaat Chaam; bossamenstellingenstructuur indesteekproefcirkels. 93p.f25,003 G.J.D.M. Müskens &S. Broekhuizen 1993.Migratie bij Nederlandse dassenMêles meles (L, 1758).33p.f 10,004 P.F.M. Verdonschot, J.A. Schot &M.R. Scheffers 1993. Potentiële ecologischeontwikkelingeninhetaquatischdeelvanhetDinkelsysteem;onderdeelvan het NBP-project Ecologisch onderzoek Dinkelsysteem. 128p.
f35,005 M.A.Eibers&P.E.T.Douben1993.EffectenvanstoffenopdeNederlandse
natuur; eeninventarisatie. 92p.f25,006 J.J.W.M.Brouns, C.van der Kraan,E. Schurink, K.W. Smilde &H.J.P.A.
Verkaar 1993.Saneringstechnieken inhet landelijke gebied.76p.f20,007 W. Schuring,A. Boekestein, K. Hulsteijn &F.Thiel 1993. De verdamping
vanstadsbomen; huidmondjesfrequentiesen-afmetingenvan enige voor
hetstedelijk groeninteressante boomsoorten.39p.f 10,008 A.LJ. Wijnhoven 1993.Biologisch-ecologische studie 'DeWarande'Oosterhout;deeffectenvande bouwvan 14grotewoonhuizen opde actuele
en potentiële natuurwaarden van het zuidelijk deel van het recreatieoord
'DeWarande'.23p.f10,009 P.J.W. Hinssen 1993. Planning, gebruik en beheer van de stedelijke
groene ruimte; een verkenning van de ontwikkelingen in de openbare
groene ruimte,kwalitatief enkwantitatief, eneenaanzet tot eensystematiekvoorde planningenevaluatie.65 p.f20,010 C D .Léon1993.Kwaliteitvanenherstelparametersvoorchemischbelaste
ecosystemen. 185p.f45,011 F.J.J.Niewold 1993.Raamplanvoor behouden herstelvande leefgebiedenvan korhoenders (Tetraotetrix) inMidden-Brabant. 158p.f35,012 H. Siepel et al.1993. De internationale betekenis van Nederland voor de
fauna; 1. deterrestrischefauna.234p.f60,013 H.C. Greven (red.) 1993. Bermbeheer Zuid-Holland;de ontwikkeling van
een beslismodel voor ontwikkeling van natuurlijke vegetaties in wegbermen.75p.f20,-

014 F.J.J. Niewold 1993. Effectiviteit bij de muskusrattenbestrijding; muskusrattenvangsten tijdens een onderzoek naar onbedoeld gevangen dieren.
46 p.f15,015 H.N. Siebel 1993.Bosontwikkeling inde Lauwersmeer; dete verwachten
gevolgen van de veranderingen in de waterhuishouding voor de bosontwikkeling inhetBallastplaatbos,het Diepsterbos enhetZomerhuisbos.
27p.f10,016 L.M.J.vandenBergh,A.L.Spaans &J.E.Winkelman 1993. De mogelijke
hindervaneen25MWwindparkvoorvogelsoptweepotentiële locaties in
Noord-Groningen.95 p.f25,017 S.W.L. Stevens 1993. 'Lacarte s'il vous plaît?'; kaartenvan decompartimentenvan het Nationaal Bosbegrazingsonderzoek. 76p.f20,018 L.Jans1993.Inventarisatievandenatuurlijkeverjongingvandedominante
boomsoorten in het bosgebied van het nationale park 'De Hoge Veluwe'
61 p.f20,019 N.H.Edelenbosch &P.W. Goedhart 1993.Eenmethodevoor het bepalen
van hetaanwezigevolume perrondhoutsortiment ineenpartijhout dieop
stamverkocht wordt;eenstudievoor de grove den.46p.f 15,020 N.C.M. Maes 1993. Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken;
deelproject: Randvoorwaarden en knelpunten bij behoud en toepassing
van inheems genenmateriaal.86p.f25,021 M.A.P. Horsthuis &J.H.J.Schaminée 1993.Verspreiding en ecologische
spectravan24plantengemeenschappen inNederland. 170p.f45,022 T.A. de Boer 1993. Het gebruik van binnen- en buitenstedelijk groen in
Utrecht. 101p.f35,023 H. Siepel et al. 1993. De internationale betekenis van Nederland voor de
fauna;2.deaquatischefauna. 112p.f35,024 H.J. Hekhuis 1993. Hettoezicht opde nalevingvan het natuur- en milieubeschermingsrecht in de knel? Knelpunten in een coördinatie van het
toezicht opdeVeluwe. 112p.f35,025 A. P.Oost &K.S. Dijkema 1993. Effecten van bodemdaling door gaswinning indeWaddenzee. 149p.f35,026 A.J. Beintema 1993. Broedprestaties van dezwarte stern in 1992; eerste
resultatenvaneenonderzoek naardefactorendie hetvoorkomenvande
zwartestern inNederland bepalen.44p.f 15,027 L.M.J. van den Bergh &A.L. Spaans 1993. De mogelijke hinder van een
10MWwindpark langsdeNoordermeerdijk(NOP)voorvogels.95p.f25,028 L.M.J.vandenBergh&A.L.Spaans 1993.Demogelijke hindervaneen8
MWwindpark langs deZuidermeerdijk (NOP) voorvogels.82p.f25,029 J.L. Guldemond 1993. Adviesnota met aanvullende expertise inzake het
integraalstructuurplan buitenruimte Kralingse Bosinrelatietotdegewenste ruimtelijke uitbreiding van hetC.H.I.O. 26p.f 10,030 P.F.M. Verdonschot & B. van de Wetering 1993. Naar een ecologische
indeling van sloten, weteringen en 'genormaliseerde' laaglandbeken in
Gelderland.119p.f35,031 A.L.J.Wijnhoven1993.Biologisch-ecologischeeffectenstudie"Vrachelen"
Oosterhout. 81 p.f25,032 J.A. Schot & P.F.M. Verdonschot 1993. Steekmuggen (Culicidae) in de
Engbertsdijksvenen4;monitoring ensignalering 1990-1992.40 p.f 10,-

033 A.H.P. Stumpel & H. Siepel 1993. Naar meetnetten voor reptielen en
amfibieën. 114p.f35,034 J.H.Spijker 1993. Evaluatieterreinbeheer Esso-Benelux.35p.f 10,035 G.vanWirdum 1993. Ecosysteemvisie Hoogvenen. 148p.f35,036 P.A.G. Schouwenberg 1993. Onderzoek naar de gevolgen van verplaatsing van het waterinlaatpunt voor de boezem van Noordwest-Overijssel
naar hetgemaalStroink.64p.f20,037 F.J.J. Niewold 1993. Inrichting enbeheervandeSallandse Heuvelrug en
hetWierdense Veldten behoevevaneenduurzame korhoenpopulatie.
149p. f35,038 J.G. de Molenaar & D.A. Jonkers 1993. De invloed van stikstof in de
ontlasting van honden opdevegetatie invoedselarme bos- en natuurterreinen.30 p.f10,039 J.B. den Ouden 1993. Het aangestroomde oppervlak van geïnundeerde
ooibossen indiverseontwikkelingsstadia;eenbijdrageterberekeningvan
destromingsweerstand vanooibossen.72p.f 12,50
040 A.P.P.M.Clerkx & A.F.M, van Hees 1993. Het vochtgehalte in destrooisellaag onder verschillende vegetaties in twee grove-dennenopstanden.
34 p.f10,041 N.C.M. Maes 1993. Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
deelproject:Inventarisatieinheemsgenenmateriaal inOost-Twente,Rivierengebied enZuid-Limburg.87 p.f25,042 W.K.R.E. van Wingerden, A.H.P. Stumpel & J.W.G. van Osch 1993.
Vegetatie en fauna van de Vallei van het Veen (Vlieland) voorafgaande
aanbegrazing.82p.f25,043 M.Claringbould &S.P.Tjallingii 1993.Groene en blauwe structuren;een
ecologische aanloopvoorde 'Waalsprong'.46p.f25,044 J.P.Peeters 1993.Beplantingsproef Broekpolder; 6c. Proefveldresultaten
over de periode najaar 1988-najaar 1991. 78 p.f20,045 J.Kopinga&C.Das1993.Onderzoek naardeoorzakenvandegroeistagnatie van de essenbeplanting (Fraxinus excelsior) langs de 'Dorpenweg'
(Lith-Ravenstein). 38p.f 10,046 G.J. Maas,CA. vanden Berg &A. Oosterbaan 1993. Vervolgonderzoek
naaroorzakenvandeverminderdevitaliteitvanzomereikinhetduingebied
van Nederland.46 p.f 15,047 H.N. Siebel 1993. Indicatiegetallen van blad- en levermossen.45 p.f35,048 CA. vanden Berg&A. Oosterbaan 1993.Voorlopige resultaten van een
onderzoek naar de invloed van insektenbestrijding en bemesting op de
vitaliteit vanverzwakte zomereiken.37p.f 10,049 J.H.Bossinade,J.vandenBergs&K.S. Dijkema 1993.Deinvloedvande
wind op het jaargemiddelde hoogwater langs de Friese en Groninger
waddenkust. 22p.f10,050 C C Vos 1993. Versnippering en landinrichting in Zeeuws-Vlaanderen.
Deel 1. Boomkikkers.80p.f25,051 B.A. Nolet 1993.Terugkeer van de bever: herintroductie van de bever in
de Biesbos. 111p.f35,052 H.van Dam,A.Mertens &L.M.Janmaat 1993. Deinvloedvanatmosferischedepositieopdiatomeeënenchemische samenstellingvan hetwater
insprengen,bekenenbronnen.128p.f35,-

053 R.P.B. Foppen 1993.Versnippering enlandinrichting inZeeuws-Vlaanderen. Deel II.Moerasvogels.65p.f20,054 R.H.M. Peltzer 1993. Het recreatief gebruik van het Stroomdallandschap
Drentsche A. 157p.f35,055 S.Broekhuizen,G.J.D.M.Müskens&K.Sandifort 1994.Invloedvansterfte
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