Aktie Zeehond
Lenie 't Hart
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De laatste jaren is het aantal zeehonden
in ons waddengebied onrustbarend teruggelopen. In 1969 werden er 1200 zeehonden in het
nederlandse waddengebied geteld, in 1976
waren dit er nog 372.
Als deze achteruitgang zich op dezelfde
wijze voort zal zetten, zullen er in 1984 geen
zeehonden meer in ons waddengebied voorkomen. Om dit te voorkomen zullen er op korte
termijn maatregelen genomen moeten worden
om deze desastreuze teruggang te stoppen en
om te zetten in een toename van het aantal
zeehonden.
Op 3 en 4 maart 1977 hield te Arnhem
de Internationale zeehondenwerkgroep zijn
jaarlijkse bijeenkomst. Zeehondenonderzoekers uit Engeland, Zweden, Denemarken,
Duitsland, België en Nederland hielden zich
bezig met de problematiek van de zeehonden
in de verschillende Europese kustwateren.
Tijdens deze bijeenkomst werden de volgende aanbevelingen samengesteld:
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The International Seal Working Group, meeting in Arnhem (the Netherlands) on 3rd and
4th March 1977, and attended by seal
research workers from England, Sweden,
Denmark, Germany, Belgium and the Netherlands, feel that it is necessary to bring thefol- lowing to your^ittention:
1 Pollution of the North and Baltic seas is
affecting the reproduction of the seals in these
waters (Common, grey and ringed seal), leading to a serious decline in the seal populations. This means thètt,Uoth the seals and their
environment are being\fndangered, also the
entire ecosystem (including man) are being
put at risk unless things can be changed in
favour of the ecosystem.
2 Disturbance of all kinds, caused by human
activities in thè sehls environment (especially
the common sehl), \jrifing the pupping and
suckling periodis hoving a bad effect on the
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i^a/ populations. Most ofthis disturbance is
taking place during the holiday period, when
large numbers ofpeople travel to the sea
shorefor recreation. The setting aside of the
special seal reserves is an important factor in
providing suitable places for the seals to produce their pups and suckle them successfully.
3 During the Bergen meeting in 1976 it was
suggested by many people that this is a purely
'local problem'. But this 'local problem' involved at least 20-30% of the European coastline and must be regarded as more than local.
Also what is happening in this area may soon
be a problem on other coastlines and in other
oceans. Although the problems affecting the
seals are being discussed it, is feit that the
entire ecosystem is equally at risk.

Naar aanleiding van al deze alarmerende
berichten over de zeehond en dan wel speciaal
de zeehond in het nederlandse waddengebied,
gaat de Werkgroep Zeehond van de Landelijke
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee een
aktie voeren onder het motto 'De zeehond
terug in de Waddenzee'. De aktie heeft tot
doel de nederlandse overheid te bewegen op
korte termijn een aantal maatregelen te treffen
waarmee het voortbestaan van de zeehond in
het waddengebied veilig gesteld wordt.
De start van de aktie zal zijn op 7 mei
's morgens om 11 uur in Krasnapolsky te Amsterdam. Het programma zal er als volgt uit
zien:
1 Welkom door Hans Wouters
2 Zeehonden film
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Inleiding door dr. J.L. van Haaften
Dag in het leven van een zeehond door Ir.
P J . H . Reynders
5 Zeehondenopvangcentrum door Lenie 't
Hart
6 Lunch
7 Verhaal van Anton Koolhaas
8 Aktiepresentatie door Hans Wouters en
Paul Höhner
9 Gelegenheid tot stellen van vragen
We hopen dat iedereen die hart heeft voor
zeehonden op deze dag aanwezig zal zijn
en dat door gezamelijke inspanning de zeehond tot in lengte van dagen in ons waddengebied zal kunnen voortbestaan.
Lenie 't Hart beheert sinds enkele jaren de zeehondencrèche in Pieterburen.

