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INLEIDING
Opvallend isdat, wanneer er over zeehonden wordt gesproken, men direct aan bontmantels
en dood knuppelen vanjonge zeehonden denkt, zoalsdat inCanada tot voor kort nog op
grote schaal werd toegestaan. Mede daarom ishet hoog tijd dat ereen publikatie over dezeehonden in onseigen land verschijnt.
Een andere, voor dezeehond belangrijker, reden isdat er bezorgdheid over het voortbestaan
van deze diersoort in onze wateren bestaat. Door hierover te schrijven en te spreken kandeze bezorgdheid uitgedragen worden, zodat vele Nederlanders niet alleen deze bezorgdheid
met hen, die de situatie kennen, kunnen delen, maar ook hun steentje kunnen bijdragen in
het trachten de zeehond langs onze kust te behouden.
Alsvertegenwoordigers van dezeezoogdieren kennen wij in onsland de zeehonden ende
bruinvissen. De zeehonden behoren samen met dezeeleeuwen en de walrus in de suborde
van de Pinnipedia, die tot de orde der Carnivoren („roofdieren") wordt gerekend.
De zeeleeuwen, die wijbijna iniedere dierentuin kunnen aantreffen en diein menig circus
met een bal op de snuit balancerend onze bewondering afdwingen, onderscheiden zichvan
dezeehonden in de eerste plaats door de aanwezigheid van kleine uitwendige oren. Verder
gebruiken zij hun achterextremiteiten, ook wel vinpoten genoemd, ook bij het voortbewegen op het land, in tegenstelling tot dezeehonden, die deze alleen in het water gebruiken.
Dezeeleeuwen zijn samen met dezeeberen ondergebracht in de familie der oorrobben, de
Otaridae. Dezeehonden, die ook wel robben worden genoemd, vormen samen de familie der
Phocidae.
Van dezeehonden komen drievertegenwoordigers, waarvan twee vrij zelden, in onze wateren voor. In de eerste plaats de gewone zeehond (Phoca vitulina), diewij in deZeeuwse en
Zuidhollandse stromen en in deWaddenzee vooral 'szomers op de zandbanken kunnen zien
liggen.Verder komen zo nu en dan enkele exemplaren van de grijze zeehond, ook welkegelrob genoemd (Halichoerusgrypus) en heel zelden een stink- of ringelrob {Phocahispidd)
langs onze kust voor.
Naast een beschrijving van de zeehonden enhun leefwijze zalnader ophet beheer en hetbehoud van deze dieren worden ingegaan.
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Het sleepspoor van een zeehond als teken van reeente aanwezigheid op een zandbank

DE G E W O N E Z E E H O N D

(Phoca vitulina)

ALGEMENEGEGEVENS
Degewone zeehond komt inhet noordelijk gedeelte van de Atlantische Oceaan, de Noordzee, de Ierse zee en de Oostzee voor. Ondersoorten van de gewone zeehond leven langsde
kusten rond het noordelijk gedeelte van de Grote of Stille Oceaan.De Waddenzee-populatie,
waarmee dezeehonden, die tussen den Helder en Esbjerg voorkomen, worden bedoeld, was
tot voor kort éénvan de grootste, practisch niet met andere soorten vermengde,groepvan
gewone zeehonden.
Delichaamslengte van neuspunt tot staartpunt gemeten isvoor het volwassen mannetje 175
tot 190 cm envoor het volwassen vrouwtje 150 tot 175 cm. Het volwassen dier weegt 70 tot
100 kg,terwijl het gewicht van een pasgeboren robje tussen 10en 15kgligt. Evenals bij de
andere zeehondensoorten bevindt zich een dikke speklaag onder de dicht maar kort behaarde
bruingrijze gevlekte vacht. Devinpoten zijn vrij kort en voorzien van een zwemhuid tussen de
vijf vingersen tenen. Debuitenste vinger (pink) van de voorvinpoot ishet kleinst en debinnenste het grootst. Op dezandbanken gebruiken ze de voorvinpoten vaak om zich snelvooruit te trekken, terwijl ze de romp even opheffen. Op deze wijze vormt de zeehond eensleepspoor bij het voortbewegen op de banken.
De achtervinpoten, waarvan de buitenste tenen langer zijn dan de middelste, worden bij het

zwemmen tegen elkaar gehouden en doen dan dezelfde dienst alseen staartvin bij de vissen.
Denatuurlijke vijanden van dezeehonden zijn de ijsbeer en de orca of zwaardwalvis, die geen
van beide in onze omgeving normaal voorkomen. Demens is,in zeer verschillend opzicht zoalszal blijken, in ieder geval in onze streken de grootste vijand van deze zeeroofdieren.
LEEFWIJZE
Het biotoop, waarin wij de gewone zeehond voornamelijk aantreffen, iseen gebied waarin bij
laagwater zandbanken droogvallen, waarop de zeehonden kunnen rusten, nadat zij zichin
de directe omgeving tegoed hebben gedaan aan visen garnalen. Om werkelijk te slapen ishet
niet noodzakelijk dat ze op een zandbank kunnen liggen. Een zeehond kan vlak onder het
oppervlak van het water op de rug „drijvend" rustig slapen, terwijl hij zo nu en dan de neus
boven water steekt en de neusgaten opent om even uit- en in te ademen. Wel spelen debanken een rol inhet sociale gedragvan dezeehond en zijn ze belangrijk in de werp- en zoogperiode.
In onze wateren voedt de zeehond zich voornamelijk met platvisen garnaal. Demeestgegeten platvis isde bot {Pleuronectesflesus). Met de snorharen wordt zwemmend de bodem van
degeulen afgetast en zodra een ingegraven bot door de snorharen gestreeld een beweging
maakt, betekent dit in de meeste gevallen voor dezevishet einde van zijn bestaan. Dejonge
zeehond heeft eerst garnalen enjonge platvis op zijn menu voordat hij zich aan grotere prooidieren waagt. Naast ongeveer 30%bot vond HAVINGA in 276 zeehondenmagen nog 17%
wijting (Cadus merlanus), 15%haring (Clupea harengus), 16% zeedonderpad(Cottuslscorpius)
en harnasmannetje (Agonuscataphractus),aangevuld met enkele andere soorten alsschol,
schar, tong, een enkele krab etc. Bijzeehonden, die langer waren dan 150cm,washet percentage bot 64!
Demeestejonge zeehonden worden eindjuni beginjuli geboren. Delaatstejaren loopt de
werptijd door tot half augustus met een hoogtepunt rond halfjuli. Degeboorte vindt meestal op dezandbanken plaats, dusbij laagwater. Het komt meermalen voor dat debank nog
niet geheel droog gevallen isof dat de bank alweer aan het onderlopen is,zodat de moeder
zeehond gedeeltelijk inhet water ligt, gesteund door een harde zandbank in zij of rug.De
geboorte verloopt meestal razend snel.De nageboorte, die vrij vlugvolgt, wordt niet door
het moederdier zelf, maar altijd door in de omgevingvan zeehonden aanwezige zeemeeuwen
verorberd. Zelfs de uitwerpselen, door zeehonden op de banken achtergelaten, worden door
de meeuwen geheel of gedeeltelijk opgeruimd. Demoederzeehonden krijgen hunjong (meestaléén), terwijl ze normaal tussen de andere robben op de banken liggen, een enkele uitzondering daargelaten.
Vóór de geboorte heeft dejonge zeehond een langharige witte vacht, bestaande uit dunne 3
tot 3V2 cm lange haren. Dit zogenaamde embryonaal haar verliest hetjonge diertje vlak voor
of tijdens de geboorte, wanneer hetjong tenminste op tijd geboren wordt. Wordt hetjong
vroegtijdig geboren, dan komt het met z'n embryonale vacht ter wereld. Dit langehaar maakt
het, toch alzwakke diertje, niet gemakkelijker met zwemmen en duiken, wat dejongenvan
de gewone zeehond nu eenmaal direct na de geboorte almoeten doen (zie foto blz. 7).
Welishet zo, dat de moeder het kind de eerste dagen wat helpt door het zo nu en dan op de
rug te nemen. Hetjong grijpt zich dan met de voorvinpootjes zo stevigmogelijk in de vacht

van de nek van de moeder vast. Vlak achter de grote kop van de oude zeehond zieje dan het
hele kleine kopje van hetjong boven het wateroppervlak uitsteken.
Het iste begrijpen dat in het enkele geval dat er een tweeling wordt geboren het bijna onmogelijk isvoor het moederdier voortdurend op beidejongen te letten, vooral wanneer het stormachtig weer ismet hoge golven. Dezeehondjes, die daardoor het contact met de moeder verliezen, kunnen „huilend" op een zandbank of op het strand worden aangetroffen. Deze „huilers" zijn in de meeste gevallen geen halve tweelingen, want erworden meer „huilers" gevonden dan er tweelingen zijn. Opvangcentra, zoalshet Texels museum en in Pieterburen bijMevrouw 't Hart, nemen deze huilers op,verzorgen ze en zetten ze (althans wat Pieterburen betreft) weer terug inzee,wanneer ze in staat zijn zelf hun viste vangen.
Dezoogperiode duurt 4 tot 5weken,hetgeen niet wilzeggen dat dejonge zeehondjes zichin
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Normaal wordenjonge zeehonden zonder embryonaal haar geboren (rechts);bij te vroeg geboren exemplaren is dit nog wel aanwezig (links)

die tijd uitsluitend bij het zeer vette (43%)moedermelkdieet houden, vrij gauw vangen zeal
een aaltje mee.Het zogen vindt op debanken plaats,waar de moeder wel 10minuten achtereen haarjong kan voeden. Dejongen groeien de eerste weken geweldig enverdubbelen hun
geboortegewicht in een paar maanden tijd. Zezien er dan goed doorvoed uit enhebben een
dikke speklaag gekregen, die ze in de moeilijke periode, dieze tegemoet gaan, meestal hoog
nodighebben. Het zelf voedselzoeken isvoor dejonge zeehond inhet begin niet gemakkelijk,
vooral niet in de winterperiode. In deze tijd koelt het water in de ondiepe Waddenzee sneller af dan het water in de diepere Noordzee, hetgeen tot gevolgheeft, dat de garnaal en de
platvisgrotendeels de Noordzee in trekken. Dejonge zeehonden moeten dan om voedsel te
vinden meer moeite doen dan in dezomer. Devolwassen zeehond hoeft slechtsvoldoende te
vangen om op peil te blijven, maar dejonge zeehond moet ook noggroeien. Een stagnatie in
degroeiin de winterperiode isdan ook te begrijpen. Een groot deelvan dejonge dierenverliest daardoor zoveelweerstand dat zeziek worden en dood gaan. Hieropzalbij het bespreken van de ziekten nog nader worden ingegaan.
Dezeehond krijgt niet eerder dan inhet vijfde levensjaar het eerstejong. Dit weten wijvan
zeehonden in dierentuinen eninhet bassin vanhet TexelsMuseum.Dat wil duszeggen, dat
ze ongeveer 11maanden, want zolangisde draagtijd, eerder geslachtsrijp zijn. De paartijd
valt rond 1september, nadat deverharingheeft plaatsgtevonden.In deze tijd zijn de zeehonden meer geconcentreerd ingrotere groepen enliggen dejongen, evenals de zogenaamde
overjarigen, die nog niet geslachtsrijp zijn, inkleinere groepjes verspreid.
Van de paartijd merkt men over het algemeen weinigmeer danhet aantreffen van watgrotere concentraties volwassen zeehonden. Ismen echter in debuurt van een dergelijke groep,
dan ishet mogelijk, dat men zonu en dan een eigenaardig geluid opvangt, dat wordt veroorzaakt door bronstige mannetjes, die onder water grote luchtbellen uit debek laten ontsnappen. Bijdieren in gevangenschap isdit natuurlijk veelduidelijker te zien en te horen.
Slechts zelden ziet men dat twee zeehonden elkaar in denek grijpen, maarhet komt voor en
de ontstane verwondingen zijn somsop grote afstand waar te nemen. TERPELKWIJKbeschrijft zeehonden met bijtwonden in de nek, diehij reedsin de dertigerjaren waarnam.
Erbestaat geen haremsysteem, zoalsbij enkele andere zeehondensoorten, waaronder de grijzezeehond. Voor zover mij bekend, heeft nog nooit iemand een paring van de gewonezeehond gezien;vermoedelijk heeft deze onder water plaats.
Na de paartijd vallen degrote concentraties zeehonden uit elkaar en
verdwijnt het grootste gedeeltevan
onze zeehondenpopulatie uit onze
wateren. Eerder werd reedsopgemerkt, bij het voedselzoeken van
dejonge zeehondjes, dat door een
snellere afkoeling vanhet ondiepe
water in deWaddenzee,het voedsel
van dezeehond naar dieper water
verhuist. Dit verklaart het wegtrekEen embryo van een zeehond drie
maanden na de paartijd

ken van de zeehond uit het grootste gedeelte van onze Waddenzee. In strenge winters isde
voedselsituatie voor de zeehonden zo slecht dat erpraktisch niet één zeehond meer langsonze kust iste vinden.
Inhet voorjaar komen de zeehonden terug en zoeken de bekende banken weer op,waar al
jaar injaar uit zeehonden hunjongen ter wereld brengen en zogen. Eerst zien wij de wijfjes
met de overjarige dieren, terwijl paslater in de zomer de mannelijke zeehonden zich bij de
andere voegen.
ONDERZOEK
In 1958 werd aan het toenmalige I.T.B.O.N.(Instituut voor toegepast biologisch onderzoek
in de natuur),sinds oktober 1969 met het vroegere R.I.V.O.N, gefuseerd tot het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, door de Directie Faunabeheer vanhet Ministerie van Landbouw en
Visserij, gevraagd een onderzoek in te stellen naar de zeehondenstand in de Nederlandse wateren met het oog ophet te voeren beheer. De zeehond viel toen nog onder het „Kleinwild"
in dejachtwet en wasin devijftiger jaren reedsgedeeltelijk beschermd, in tegenstelling tot
een dertigjaar eerder, toen men nogeen premie van f. 3,—voor iedere gedode zeehond kreeg.
Dit premiestelsel wasingevoerd ter bescherming van de botvisserij.Niet alleen omdat dezeehond een grote concurrent van devisserswas,maar ook vanwege het feit dat de zeehonden
aan de netten enorme schade konden toebrengen.
Nahet gereed komen van dejachtwet in 1954 kon de zeehond nog welbejaagd worden, maar
wasmen aan een bepaald aantal gebonden. Dat wilzeggen, dat de robbenjagers iederjaar opnieuw een vergunning moesten aanvragen om een bepaald aantal zeehonden te mogen schieten. De Directie Faunabeheer gaf daarna devergunningen uit voor eenvastgesteld aantalzeehonden en leverde gelijkertijd een even groot aantal „merkjes" aan dejager. Deze merkjes
moesten aan de huid van iedere geschoten zeehond worden bevestigd, voordat deze kon wordenverhandeld. Eenzelfde systeem alswij nu nogbij het grofwild-afschot kennen. Deregelingisvooral ingevoerd om stroperij tegen tegaan.
Behalve dehuid, die voor debonthandel wasbestemd, werd ook de speklaagvan de zeehond
afgesneden. Dezewerd uitgebraden en het zoverkregen traan werd onder meer door boeren
gekocht om paardetuigen in te vetten. Later gingde traan ook naar fabrieken, diehet incosmetica verwerkten.
Werden niet allevrijgegeven zeehonden geschoten, dan moest men de niet gebruikte merkjes
terugzenden, waardoor deDirectie Faunabeheer een indruk kreegvan de realisatie van het afschot. In 1958 bleek, dat reedsenkelejaren het aantal teruggezonden merkjes toenam. De
oorzaak hiervan was onbekend, vandaar het verzoek om dit te willen nagaan.
Wanneer men een dierpopulatie gaat bestuderen, zijn de eerste vragen diezich voordoen:
„Waarbevindt deze soort zich? "of met andere woorden: „Wat ishet biotoop, waar deze
soort zich thuisvoelt? " en ten tweede: „Waarbestaat het voedselpakket uit? " Deze beide
vragen werden onder „Leefwijze" reeds beantwoord. Daarna komen devragen: „Waarvinden
wijeen dergelijk biotoop inonsland? Komt deze diersoort daar nogvoor en zoja hoe groot
isde stand in die gebieden? "

Inhet gevalvan dezeehonden kent onsland, na de afsluiting van het IJsselmeer, nog slechts
twee gebieden waar zeehonden teverwachten zijn: nl. het Deltagebied en hetWaddengebied.
Om te weten te komen waar enhoeveel zeehonden er in dezegebieden voorkomen, werd
aanvankelijk per boot getracht hier achter te komen. De Rijkspolitie te water en deVisseriiinspectie verleenden gastvrijheid aan onsophun vaartuigen.
Op deze wijze kon wel op devraag,waar de zeehonden zich voornamelijk bevonden, een antwoord worden gegeven, maarhet tellen van de zeehonden vanaf een boot bleek minder eenvoudig te zijn. In de eerste plaatskan men tijdens laagwater, waar men bij het tellen aangebonden is,niet overal komen. Bovendien houdt het tellen op deze manier erg op en ishet
bij voorbeeld onmogelijk het hele Waddengebied of het hele Deltagebied gedurende één tij te
tellen.Demogelijkheid vanverschuivingen binnen de populatie gedurende de tijd, datje de
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Zeehonden op een zandbank gezien vanaf een boot

tellingen verricht, wordt groter naarmateje er langer over doet, waarmee de fout die bij het
tellen gemaakt wordt steeds groter wordt. In de tweede plaats ishet zo, dat de zeehonden
meestal vlak bij de waterlijn en nogal dicht bij elkaar liggen, waardoor ze alshet ware één
lijn vormen,waardoor het tellen van de individuen vanaf een afstand ergmoeilijk isuit te
voeren.
Anders ishet wanneerje boven op zo'n groep kunt kijken, zoalsvanuit een vliegtuig. Daarom
besloten wijhet tellen vanuit de lucht te gaan doen.Wehuurden sindsdien een sportvliegtuigje voor deze tellingen, nadat wij eerst een keer met een particulier sportvliegtuigbezitter hadden geprobeerd, of dit inderdaad de oplossing zou zijn.
DETELLINGEN
Detellingen werden aanvankelijk drie maal perjaar gedaan. Hierdoor werd niet alleen eenindruk van dejaarlijkse veranderingen in de populatiegrootte verkregen, maar tevens leerden
wij iets omtrent de aantalsschommelingen in deverschillende seizoenen. Deeerste tellingdeden wij eindjuni om een indruk te krijgen vanhet aantal moederdieren metjongen op de
verschillende zandbanken. Debelangrijkste tellingvond inbegin september plaats, wanneer
het maximale aantal zeehonden, vanwege de paartijd, op de banken aanwezig is.De derde
tellingwerd omstreeks 1februari gehouden, om na te gaanhoeveel zeehonden er in de winterperiode nog in onze wateren bleven.Dezelaatste telling werd naenigejaren niet meerherhaald, daar toen gebleken was,dat het dan nog aanwezige aantal zeehonden afhankelijk was
vanhet heersende winterklimaat. In een zachte winter werden nl. meer robben gesignaleerd
dan gedurende een strenge winter, maar altijd nog beduidend minder dan in de zomerperiode.
Tijdens de telvluchten, nog steeds omstreeks 1 juli en 1september uitgevoerd, worden deverschillende groepjes zeehonden gefotografeerd, zodat wij onze telling later kunnen corrigeren
aan dehand van defoto's (zie foto opblz. 12).

HOEVERTREKKENZEEHONDEN?
Om te weten te komen waar de zeehonden in de wintermaanden naar toe trokken, werden
jaarlijks pogingen ondernomen enkelejonge zeehonden te merken. Beginjuli werd hiertoe
een tocht georganiseerd van ongeveer één week, waarbij een groot deel vanhet Wad per boot
werd bezocht met alsschipper de oudste en laatste robbenjager uit het waddengebied: Sipco
Teerling.
Co, die het Wadkent alszijn broekzak, isaltijd eengeweldige gidsgeweest. Ongelooflijk was
het iedere keer weer,wanneer hij zijn Lemsteraak midden op zee voor anker gooide,het na
enige uren bleek dat wij precies tussen twee zandbanken lagen. In de meeste gevallen konden
we dan dezeehonden openige afstand zien liggen.
Om dejongen te vangen moet het goed laagwater zijn. Overhet algemeen zijn de zuigelingen
dan net gevoed en liggen ze,heerlijk te slapen.Met een roeibootje gingen wij naar de zandbank
en lieten onseeneind van de robben op debank zetten. Eenmaal op de zandbank aangekomen, washet zaak zoveelmogelijk tegen de wind in(zeehonden hebben een goede neus) en
zolang mogelijk uit het zicht van de zeehonden in de goede richting te sluipen.Wasje derobben zódicht genaderd dat de eerste,meestal dehoogst op de zandbank liggende,zeehond je
had opgemerkt, dan washet rennen geblazen om nog op tijd te zijn een zeehondje te pakken
11
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Luchtfoto van zeehonden op een plaat

vóór het te water was. Meermalen was alle moeite vergeefs, maar toch konden er in de loop
derjaren ongeveer 125 zeehondjes worden gemerkt. Het merkje bestond eerst uit een rond
geel plastic plaatje met een nummer aan de ene zijde en „Inform ITBON-Arnhem, Holland"
aan de andere zijde. Dit plaatje werd met behulp van een zilveren draadje op de staart van
het zeehondje bevestigd. Nadat het diertje gevangen was, werd het zo snel mogelijk gemerkt
en weer in zee gezet, waar de moeder-zeehond roepend op haar jong wachtte.
Later zijn wij, in navolging van onze Hngelse collegae, overgegaan op andere merkjes van Engels fabrikaat (Dalton). Deze plastic merkjes, oorspronkelijk als oormerken voor vee bedoeld,
bestaan uit twee delen, die met behulp van een speciale tang door een laag weefsel gedrukt
en aan elkaar bevestigd kunnen worden. Deze merkjes worden bij de zeehond aan de rechter
vinpoot in het zwemvlies tussen de tweede en de derde teen (van buiten afgerekend) aange-
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In 1973 gemerkte zeehond met een oranje plastic merkje in het /.wemvlies van één der achtervmpoten

bracht (zie foto hierboven). Ook deze merkjes hebben een nummer op liet ene deel, terwijl
op het andere deel het adres van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer te lezen is. Op deze
wijze kwamen wij te weten, dat van de zeehondjes, die in ons Waddengebied waren geboren
er enkele in het Duitse en zelfs ook in het Deense gedeelte van de Waddenzee verzeild raakten. Dit betekent, dat wij hier in Nederland niet kunnen spreken van ,,onze" zeehonden,
maar dat wij een gedeelte van ae gehele Waddenzeepopulatie gedurende een bepaalde tijd van
het jaar binnen onze grenzen herbergen. Dit zou eigenlijk inhouden, dat hei /.eehondenonderzoek gecoördineerd moet worden en dat het beheer van deze populatie in de verschillende delen van het Waddengebied samen geregeld zou moeten worden. Pogingen hiertoe Dieken eerst
tevergeefs, maar in november 1970 werd tijdens een bijeenkomst in Bremen besloten zoveel
mogelijk samen te werken in hel onderzoek en jaarlijks de verkregen resultaten uit te wisselen.

HETBEHEER
Wat het beheer betreft liggen de zaken veel moeilijker, zulke dingen veranderje niet vanvandaag op morgen; daar ismeer tijd voor nodig. Zo heeft, in navolgingvan ons, Niedersachsen
wel dejacht opzeehonden verboden (1973), met uitzondering van zieke en gewonde dieren.
Schleswich-Holstein deed dit echter niet, hetgeen een regen van protesten uit Duitsland zelf,
maar ook uit onsland veroorzaakte. Hierdoor ishet afschotplan weliswaar gewijzigd, maar
algehele bescherming acht men nog niet noodzakelijk. Welbeloofde men opde eerstvolgende
vergaderingvan onze internationale zeehondenwerkgroep te komen en deze kwestie tebespreken. Denemarken kent in het door haar beheerde gedeelte van deWaddenzee nogeen ongelimiteerde zeehondenjacht. Dewil om meer en meer met onsmee te werken iserwel,maar
het ontbreekt nog aan de nodige financiën. Toch hopen wij ditjaar (1974) ook daar meer te
bereiken.
Tijdens de tochten met het doeljonge zeehonden tevangen en te merken, werden tevensde
sleepsporen, door de te water gaande zeehonden op de banken achtergelaten, gemeten om
een indruk te krijgen van de leeftijdsopbouw binnen de diverse groepjes. Het sleepspoor van
eenjonge zeehond isveel smaller (20 -35 cm) dan van overjarigen (40 -50 cm)en van adulten (50 -70 cm). In de eerstejaren bleek injuli dat er ongeveer 1/3 van de gehele standvolwassen was,nog eenséén derde bestond uit overjarigen (1 -4jaar) en het laatste derdegedeelte werd gevormd door de pasgeboren robjes samen. Hieruit kunnen twee conclusies
worden getrokken:
a. dat praktisch alle volwassenen wijfjes waren, die allemaal eenjong hadden;
b. dat dejeugdsterfte zeer hoog moet zijn.
Dit laatste komt overeen met dejeugdsterfte onder grijze zeehonden, zoalswij nogzullen
zien.
VERANDERINGEN INDEPOPULATIEDICHTHEID
Uit het verleden zijn slechtsenkele gegevensomtrent depopulatiegrootte beschikbaar. In
1928 schatte BROUWER, op grond vanveldwaarnemingen, de stand op 1500robben in het
Waddengebied en 800 inhet Deltagebied. HAVINGA noemt in 1933 een totaal van ongeveer
4000 stuks,waarvan er 2700 in het Waddengebied en 1300in deZeeuwse en Zuidhollandse
stromen leefden. Deze schattingen waren gebaseerd op het aantal tegen premie ingeleverde
zeehondenvinpoten.
In dejaren 1953 tot en met 1955 werd het aantal zeehonden inhet Waddengebied door
VAN BEMMEL op ongeveer 1200geschat, terwijl hij voor het Deltagebied nogeen aantal
van ongeveer 1500noemt. Onze tellingen in de afgelopen 15 jaar hadden het volgende resultaat:,cx.Jaar:
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
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Hierbij moet worden vermeld, dat wij natuurlijk nooit alle zeehonden kunnen tellen; er zijn
er dus altijd „iets" meer. Om een maximaal aantal te kunnen tellen, tellen wij op zaterdag,
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militaire oefeningen -verboden iste vliegen.Wanneer wij de aantallen zeehonden, te beginnen met die uit 1933,ineen grafiek uitzetten, krijgen wij het volgende beeld (zie blz. 15).
Of de aantallen uit 1933en 1954 geheel zijn te vergelijken met de door onsverkregen aantallen,valt te betwijfelen, maar dat isin feite ook niet belangrijk. Het belangrijkst is,dat de
stand vanvroeger tot 1959 behoorlijk achteruit isgegaan. Dit werd door vissers,zeehondenjagers,visserij-inspectie en rijkspolitie te water beaamd, terwijl ook het niet volbrengen van
het toegewezen afschot hier duidelijk opwees.
Onze taak in de eerstejaren van het onderzoek washet trachten uit te zoeken wat de oorzaak van de achteruitgang was.Veranderingen van het biotoop en inhet voedselaanbod waren niet van dien aard, dat daardoor de zeehondenstand achteruit zou kunnen gaan. Zo nu
en dan werden wel dode dieren gevonden, maar niet inverontrustende aantallen. De meest
voorkomende ziekte onder de zeehonden bleek longontsteking alsgevolgvan de aanwezigheid van grote aantallen longworm (OtostrongyluscircumlitisenParafilaroides sr>.)te zijn

>!stoKen iCne van een zee1'* -u oio ...tn „\v

lectie tiaa mieden. De vennen xorneri

(zie foto op blz. 16). Deze parasitaire infecties kwamen met name voor bijjonge dieren, die
inhun eerste winterperiode niet voldoende weerstand konden opbouwen tegen dergelijke infecties. Ook werd nog aleens lintworm (Diphyllobothrium cordatum), aangetroffen evenals
de zeehondeluis (Echinophtiriushorridus)en,vooral de laatstejaren een nematodensoort in
de rechter hartkamer (Filaria spec). Andere vijanden dan genoemde parasieten heeft dezeehond in onze streken niet, behalve dan natuurlijk de mens.Deze mens-in de gedaante van
de robbenjager - bleek na de oorlog speciale interesse te hebben voorjonge zeehonden, daar
de huiden van deze diertjes vanwege de bontkwaliteit hoger gewaardeerd werden dan de huid
van oudere zeehonden. Op deze manier werd uitsluitend in één leeftijdsgroep het mesgezet,
een groep die bovendien de basismoet vormen van de populatie in de volgendejaren. Het is
dan ook geen wonder dat door overbejaging de stand toen welkleiner móést worden.Wanneer hetjaarlijkse afschot voor het grootste gedeelte in de plaats komt van de normale (vrij
hoge)jeugdsterfte, zal ergeen sprake zijn van een ongunstige invloed van de robbenjacht op
de populatieopbouw en -grootte.Overtreft het afschot echter dezejeugdsterfte in hoge mate,
zodat ervan eenjaarlijkse aanwaspraktisch geen sprake meer kan zijn, dan kunnen wijvan
een overbejaging spreken, met alsgevolgeen achteruitgang van de stand.
Naast deze zijn er nog andere factoren te noemen, diehun negatieve invloed op dezeehondenstand hadden. Eénhiervan isde toename van degarnalenvisserij op deWaddenzee.Werden er
in 1946nog 573.017 kggarnalen gevangen,in 1960Wasdit alverdrievoudigd (1.758.155 kg).
Deverhoogde onrust, diehiermee gepaard gaat, isniet bevorderlijk voor de zeehondenstand,
evenmin alsde toename vanhet watertoerisme. Dezebrengt ook verontrusting met zichmee,
vooral in devakantieperiode, die ongelukkigerwijs samenvalt met dewerp-en zoogtijd van de
zeehond.
Tenslotte een alleen voor het Deltagebied geldende funeste factor isde uitvoering van deDeltawerken, waarbij een aantal ligplaatsen van zeehonden geheel of gedeeltelijk verdwenen, terwijl elders door allerlei werkzaamheden eenvoortdurende verontrusting werd veroorzaakt.
Hoe dit na de afsluiting van de zeegaten zich zalgaan ontwikkelen, isop dit moment nogeen
groot vraagteken.
In 1961 werd dejacht opzeehonden in het Deltagebied geheel gesloten. In het Waddengebied
washet aantal vrijgegeven robben al sterk verminderd voordat ook daar dejacht in 1962geheel werd stopgezet. Een langzame toename van het aantal zeehonden iste beschouwen als
gevolgvan deze maatregelen. Hadden wij slechts met een Nederlandse populatie te maken,
dan was degroei waarschijnlijk sneller gegaan. Aan de andere kant weten wij ook dat deverontrusting eerder toe- dan afnam, hetgeen eveneens een snellere groei belemmerde.
In ieder gevalgroeide deWaddenzeepopulatie van± 90Östuks in 1959 tot bijna 1500 exemplaren in 1968.Daarna krijgen wij helaas een nieuwe inzinking en zo te zien een veel radicalere. In 1969 nog 1200zeehonden, in 1970iets meer dan 900,in 1971 noggeen 700,in 1972
ongeveer 600 en in september 1973 nognet geen 500 stuks!
Wat ishiervan nu de oorzaak? Ook inhet Deltagebied isde stand, die enkelejaren ondanks
alleverstoringen om de 350 robben bleef schommelen, gedaald tot minder dan 50 zeehonden
voor het hele gebied!
DEOORZAKENVANDEACHTERUITGANG
Bijhet zoeken naar de oorzaak van de achteruitgang in devijftiger jaren keken wij eerst naar
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de meest belangrijke levensvoorwaarden van dezeehond: het biotoop en het voedsel, om te
zien of hierin belangrijke veranderingen waren opgetreden. Ogenschijnlijk had het biotoop
niet meerveranderingen ondergaan dan voorheen. Natuurlijk wijzigen de zandbanken voortdurend vanvorm en grootte, evenals de diepten van de geulen en prielen. Maar al dezeveranderingen kunnen niet eenverdwijnen van de zeehond veroorzaken, hoogstens eenverschuivingvan bepaalde groepjes binnen een beperkt gebied, zoals wij inderdaad zo nu en danopmerken. Bovendien zouden de zeehonden in de andere delen van deWaddenzee dan ook even
snelmoeten verdwijnen, hetgeen niet het gevalblijkt te zijn. In de voedseltoestand is ookwel
iets veranderd, vooral wanneer wij de sportvissers moeten geloven. De op dit gebied onderzoek
verrichtende instituten alshet :
1.Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, (NIOZ),
2. Rijks Instituut voor Visserij Onderzoek, (RIVO),
zeggen, dat er behalve de altijd waar te nemen fluctuaties geen grote veranderingen in de kwantiteit van het zeehondenvoedsel (vissen en garnalen) werden geconstateerd. Dat er bovendien
nog altijd voldoende brood inzit omin deWaddenzee te vissen, houdt in dat de daar aanwezigezeehonden beslist niet van honger hoeven te verdwijnen.
Nahet afsluiten van de Lauwerszee werden in 1969 binnen enkele weken tijd een 8-talzeehonden in dit gebied dood aangetroffen. Onderzoek naar de doodsoorzaak leverde in eerste
instantie geen positief resultaat op,infecties vanwelke aard dan ook konden niet worden
aangetoond. Door de afdeling Toxicologie vanhet Laboratorium voor Veterinaire Pharmacologie en Toxicologie te Utrecht werd in door onsverstrekt lever- en spekmateriaal een aantal ppm (parts pro million) DDT en PCB's(polychloor-biphenylen) aangetoond. Dehoeveelheden waren echter niet van dien aard, dat de aanwezigheid hiervan alsdoodsoorzaak beschouwd kon worden. Tegelijkertijd waren in de omgeving eengroot aantal pijlstaarten (eendesoort) dood gevonden, waarvan eveneens geen duidelijke doodsoorzaak kon worden vastgesteld. Bij een uitgebreid toxicologisch onderzoek werden ongeveer eenjaar later in deleversvan deze eenden zeerhoge kwikgehaltes aangetoond, waaraan de plotselinge sterfte wellicht kon worden toegeschreven. Ook inhet nogbewaarde zeehondenmateriaal konden dermate hoge kwikgehaltes worden aangetoond, dat toxicologen van mening waren dat dit, naar
alle waarschijnlijkheid, de sterfte onder de zeehonden daar ter plaatse had veroorzaakt.Wel
moest het een zeer plaatselijke incidentele lozing geweest zijn, daar er nog steedsinhet Lauwersmeer enkele zeehonden leven.
Dit voorval,waarbij we denken aan een lozingvan kwik door bij voorbeeld een kartonfabriek
of het niet volgens de regelsweggooien van een dompelbad voor pootaardappels, liet onsniet
los.Van alle doodgevonden zeehonden, die wij naderhand binnen kregen, werden lever,hersensen een stukje spekje bewaard voor toxicologisch onderzoek. Hieruit bleek, dat devolwassen exemplaren hoge tot zeerhoge gehaltes aan kwik in lever en hersenen vertoonden,
terwijl bijjongere dieren veellagere gehaltes werden gevonden. Dit gold voor zowel zeehonden uit het Waddengebied alsvoor zeehonden uit het Deltagebied. Hieruit bleek dat er dus
accumulatie van het kwik plaatsvindt, d.w.z. dat de dieren, naarmate ze ouder worden, meer
kwik in lever enhersenen opstapelen. Hoehooghet gehalte echter moet zijn, zodat het dier
eraan dood gaat,blijft nog eenvraag.
Uit de grafiek op blz. 19blijkt duidelijk dat dehoeveelheid kwik, in de levers aangeto nd,
met deleeftijd stijgt. Deleeftijd .<anz ehonden wordt bepaald door het maken van slijpplaatjes van de wortel van de hoektand of van één der kiezen. Het aantal cementlagen geeft
dan deleeftijd van het betreffende dier weer.
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Ook in Denemarken bepaalde men op dezemanier deleeftijd van eengroot aantal zeehonden,
waaruit, evenalsbij onsmateriaal, bleek dat erzeehonden zijn, die meer dan 30jaar oud worden.Daar deresidu's van deverschillende pesticiden viahet voedsel worden opgenomen, ligt
het voor dehand dat er ook toxicologisch onderzoek wordt verricht aan materiaal uit devoedselketen van de zeehond. Hierismen momenteel meebezig;erisreedsgebleken dat bot, het
hoofdvoedsel van dezeehond, vrij veelkwik kan bevatten (tot 0,5 ppm).
Om te voorkomen dat wij te snel spreken van een kwikvergiftiging bij zeehonden, ishet goed
in dit verband op te merken dat het niet alleen kwik isdat gevonden wordt, maar ook zoals
reedsgezegd,DDT,PCB's,DDE,Seleen, etc.Hierbij komt nogdat er een correlatie isaangetoond tussen het aanwezige kwik en seleen in leversenhersenen vanzeezoogdieren. Dit wil
zeggen, dat bij het toenemen vanhet kwikgehalte het seleengehalte evenredig stijgt.
Het moet, naarProf.KOEMAN meent, niet worden uitgesloten dat seleen een beschermende
werking zou kunnen hebben tegen demogelijke schadelijke invloed van een hoge kwikbelasting.Hiertegenover staat echter dat onder bepaalde omstandigheden Se-verbindingen weleens
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een potentiërende invloed zouden kunnen hebben op de toxische werkingvan kwikverbindingen.Op dit terrein isnogzeerveel onduidelijk en het ishoogst noodzakelijk dat hier veelaandacht aan wordt besteed om nog op tijd te kunnen weten wat er precies aan dehand isenwat
ergedaan zou kunnen worden omverdere achteruitgang van de zeehondenstand te voorkomen.
Voor wat betreft het voorkomen vanhoge gehalten aan residu'svan pesticiden isde zeehond
in deWaddenzee en het Deltagebied alsindicator opgetreden. Dit houdt een waarschuwing
in, waar wij welgehoor aan moeten geven,willen wij dat wat leeft in onze kustwateren en
die organismen, die weer ophun beurt leven van dat wat dezeehun biedt, behouden. De
menszelf isniet zo'n grote viseter ais de zeehond, een direkt gevaar iser nogniet,maar wij
zijn wel gewaarschuwd. Wat doen wij er aan?
Een ander gevolgvan dewaterverontreiniging isdeinvloed van stookolie op dehuid vande
zeehond. Wanneer een zeehond op dezandbanken wordt bevuild met stookolie, hetgeen
meer en meer voorkomt, dan kan dit tussen deharen van devacht alseen zwarte koek blijven zitten. Onder deze olieplek kan dehuid gei'rriteerd raken, waardoor zeer oppervlakkige
ontstekingen kunnen ontstaan, die na verloop van tijd open gaan. Dehuid, diehierbij plaat20

selijk dus enigszins beschadigd is, wordt tijdens het voortbewegen over de zandbank rond deze beschadiging weggeschuurd, waardoor na verloop van tijd kleine en ook grote oppervlakkige huidwonden ontstaan. Bloeddruppels op de sleepsporen van de robben verraden, dat
vooral in de groepen, die de platen in de zeegaten bewonen, het percentage gewonden vrij
hoog is, soms 10 tot 20 %.(Zie foto hieronder),

Jonge zeehond mei olieplok op de huid, die reeds oppervlakkige ontstekingen onder de olieplek vertoonde

Tenslotte is de verontrusting een potentieel gevaar voor het voortbestaan van een zeehondenb-Ttand. liet toenemende w&tertoerisme. het wadwandelen, seismografische onderzoekingen.
boringen en militaire oefeningen, evenals het sportvliegen boven de platen, vormen samen een
biina voortdurende verontrusting in hei Seven van de zeehond, die evenals de mens en alle anj'ire diersoorten op bepaalde tijden rust nodig heeft. Wat de zeehond betreft gelat dit vooral
ir; de periode dat er jongen werden geboren en gezoogd moeten worden.

DETOEKOMST
Detoestand van dezeehondenpopulatie in onsland wordt met hetjaar beroerder. Niet alleen
dat het getelde aantal aanwezige zeehondenjaarlijks afneemt, maar het isook mef de aanwas
helemaal verkeerd. Wezagen reeds, dat normaal injuli alle op de banken liggende adulte zeehondenwijfjes jongen hadden en dat dit aantal ongeveer 1/3 van de op dat tijdstip aanwezige
zeehonden was.In 1973wasdit geheelanders.In deeerste plaatsh dewerptijd overeenlangere periode verspreid dan vroeger, erwordenjongen in de tweede helft vanjuni geboren,
maar ook nog midden augustus.In de tweede plaatsworden ervrij veeljongen te vroeggeboren, somsniet levensvatbaar, terwijl andere na enige dagen dood gaan.Het aantal doodgevonden,bij onsgemelde en door onsgeseceerdejongen bedroeg 20 stuks in '73.Van deze 20
waren er 9tevroeggeboren, waarvan enkele levenloos.Allebezaten nog embryonaaihaar,zij
het somsvrij weinig.Het gemiddelde gewicht van deze9was 5,1 kgen de gemiddelde lengte
74,4 cm. Van de overige,pasgeboren zeehondjes washet gemiddelde gewicht 9,6 kg ende
gemiddelde lengte 85,6 cm. De doodsoorzaken van deze laatsten waren nogal uiteenlopend,
als: verdronken in eenfuik, met hagel geschoten (gestroopt),grote bloeduitstorting op de
kop en in denek,verhongerd (te vroegvande moeder geraakt) enhet ontbreken van een
anale opening (een geboorte-afwijking, diewij bijna 10jaar geleden ook aantroffen tijdens
sectie van een doodgevonden pasgeboren robje).
In 1973 werden totaal 46 dode zeehonden gemeld en geseceerd. Hiervan waren er dus 20
jonger dan 6maanden, 13stukswaren ouder dan 6maanden tot ongeveer 1 jaar oud, de
overige 13warenvolwassen exemplaren.
Van de 13jonge zeehonden van rond éénjaar oud waren er 8stuks,waarbij micrpfilariën in
delymfklieren en/of filariën in de rechter hartkamer en longslagader werden aangetroffen.
Dezeparasieten werden vroeger door onszelden gevonden. Eigenaardigwasdat deze parasitair
geïnfecteerde dieren integenstelling tot diewelke met andere parasieten (longworm, lintworm) geïnfecteerd waren toch eenbehoorlijke speklaagvertoonden. Eén exemplaar had
huidwonden met teer, terwijl zelfs in de maag teer werd gevonden. Bij een tweede zeehondje
met huidwonden wasgeen teer op dehuid te vinden. Vrij vaak werden kleine ontstekingen
inverschillende organen en inhet spierweefsel aangetroffen, waaruit Streptococcen of staphylococcengekweekt konden worden.
Het vóórkomen vanlongworm en lintworm,evenalsvan de ectoparasiet: dezeehondeluis,
magmisschien niet frequenter zijn, maarwelzijn deinfecties overhet algerneen van ernstiger
aard.Zou dit betekenen dat dejonge zeehond minder weerstand heeft tegei}dergelijke infecties dan vroegerhet gevalwas? Zou, gezien ook het grote aantal tevroeggeboren diertjes,
deze slechtere conditie vanhetjong misschien afhankelijk zijn vaneen minder goede conditie
vanhet moederdier? Zouden bij voorbeeld de polychloor-biphenylen (PCB)hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn, zoalsmen.bij zeeleeuwen aan deAmerikaanse kust vond? Hierbij
werd nl.inte vroeggeborenjongen eninhun moeders eenhoger gehalte aanPCBaangetoond
dan in normaal ontwikkeldejongen enhun moeders.
Allemaalvragen, waar wenu noggeen antwoord op weten, maar waar wij hopelijk, dank zij
de goede samenwerkingmet diverse instituten en particulieren, toch achter zullen komen.
Bij de 13adulte exemplaren waren er 6ineen te verre staat van ontbinding om er nog sectie
op te kunnen verrichten.Welwerden in de meeste gevallen nogmonstersvanlever, hersens
envet verzameld voor toxicologisch onderzoek.
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Van de overige dieren waser één in een fuik geraakt en daar verdronken. Verder waren er
twee wijfjes,'waarvan er één een te vroeggeborenjong moet hebben gehad, terwijl de andere
een ontstoken baarmoeder vertoonde. Ook bij deze oudere dieren kwamen een paar gevallen
voor met filariën en tenslotte één gevalvan stroperij, waarbij hagelkorrels in de kop werden
gevonden.
Duidelijk isdat verontreiniging evenalsverontrusting, beide in de ruimste zin deswoords op
te vatten, verantwoordelijk zijn voor het afnemen van de zeehondenstand langs onze kust.
Dat wil eigenlijk zeggen dat de toekomst van dezeehond en van alleswat in en van de zee
leeft in onze eigen handen ligt.Wijmoeten met z'n allen zorgen dat het afvalwater voldoende
gezuiverd wordt, dat de industriële boringen zoveel mogelijk beperkt blijven, dat erzorgvuldiger wordt omgesprongen bij het gebruik maken vanvergiften in de land-, tuin- en bosbouw
en dat men ook de dieren dié rust gunt en geeft die zij nodig hebben.
Dit geldt natuurlijk niet alleen voor onsland, maar ookvoor landen alsDuitsland, Frankrijk
en Denemarken, evenals Engeland, die direct of indirect (zoalsvia de Rijn) hun afvalstoffen
lozen in de Noordzee, inclusief deWaddenzee.
Uit een onderzoek van KOEMAN blijkt, dat bij voorbeeld langsonze kust het kwikgehalte in
mossels afneemt naarmate men verder van de Rijnmond verwijderd is(bij voorbeeld: inHoek
van Holland 0.22 ppm, inTexel-oost 0.10 ppm en inNoordpolderzijl 0.08 ppm).
Ook weten wij dat perjaar ongeveer 120km^ water uit de Rijn de Noordzee in stroomt en
dat dit sterk verontreinigde water bijna geheellangs onze kust naar het noorden wordt gestuwd
om daarna ook deWaddenzee te vervuilen.
Mogelijk verklaart dit het feit, dat de zeehonden in onze Waddenzee eerder een achteruitgang
vertoonden dan inDuitsland, waar nu inNiedersachsen de stand ook vermindert, terwijl dit
in Schleswig-Holstein en inhet Deense deel nog niet het gevalzou zijn.
Alleen door internationale aanpak van dit probleem kunnen wij iets bereiken. Misschien zijn
wij nognèt op tijd om in te kunnen grijpen en dezeehondenpopulatie in onze wateren te behouden.
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Koppen van de gewone zeehond (links) en van de grijze zeehond (rechts)

DE G R I J Z E Z E E H O N D (Halichoerus

grypus)

ALGEMENEGEGEVENS
Degrijze zeehond, ook wel „kegelrob" genoemd, komt uitsluitend voor in het Noord-Atlantische gebied: langsGroenland, bij IJsland, de Faroër eilanden, zelden bij Spitsbergen, langs
alle Scandinavische kusten, in de Oostzee en rondom Engeland en Schotland. In onze kustwateren geen vaste bewoner zoals de gewone zeehond. Vermoedelijk heeft dezezeehond de
naam ,,kegelrob"gekregen, omdat hij zichvrij hoog boven het water kan oprichten, wat de
jager „kegel maken" noemt.
Degrijze zeehond kan tot bijna 3meter lang worden;ook bij deze soort blijven de wijfjes
ietskleiner dan de mannetjes. Degegevensomtrent de gewichten lopen nogal uiteen, van 150
kgtot 290 kgtoe. Verschillen in leeftijd en geslacht spelen hier ongetwijfeld een rol bij.Het
isbekend dat deze robben zelfs ouder dan 40jaar kunnen worden (Stockholm zoö heeft
een 43-jarige gehad! ).
Het meest opvallende verschil met de gewone zeehond isdevorm van de kop. ERNA MOHR
vergelijkt het heel treffend met het verschil van een kop van een Barsoi en een Rotweiler. De
grijze zeehond heeft nl. een vrij lange snuit, terwijl dievan de gewone zeehond kort engedrongen is.
Hoe ouder de grijze zeehond wordt, des te duidelijker wordt het verschil. De schedel vertoont,
wanneer deze schoon isgeprepareerd, nog een duidelijk verschil in de vorm vanhet achterhoofdsgat, evenals in devorm van de kiezen. Het achterhoofdsgat van de gewone zeehond is
ongeveer driehoekig met een duidelijke punt naar boven. Degrijze zeehond heeft een meer
ovaal achterhoofdsgat, waarbij de punt naar boven geheel ontbreekt.
De kiezen van de gewone zeehond hebben oen duidelijk gedeelde kroon en maken een stompe
indruk. Dekiezen van de grijze zeehond hebben een praktisch ongedeelde kroon en zijn veel
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spitser. Verder isde huid andersvan kleur en tekening,bovendien isde kleur voor de beide

Achterhoofdsgat van de gewone zeehond (links) en van de grijze zeehond (rechts)

geslachten ook nog verschillend.
Het mannetje isoverwegend zwart
met grijze en somsnogenkele witte
vlekjes;het wijfje isoverwegend
grijs met enkele zwarte vlekken.
Grote variatie in het vlekkenpatroon
maakt het mogelijk bepaalde individuen te kunnen herkennen, hetgeen
een welkome hulp isbij gedragsstudies. Een enkele keer worden geheel
zwarte dieren waargenomen, welk
melanisme zowel onder demannetjes alsde wijfjes voorkomt.
Een ander verschil bestaat er nogin
de stand van de neusgaten. Bijde
gewone zeehond vormen beide neusspleten Y > terwijl deze bij de grijzezeehond praktisch evenwijdig
aanelkaar lopen.

De bovenkaak van de gewone zeehond (boven) en van de grijze zeehond (onder)
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Adulte grijze zeehonden. Boven 6, onder 9
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Een geheel zwarte kegelrob
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LEEFWIJZE
Het leven van de grijze zeehond speelt zich meestal niet in een gebied met zandbanken af,
maar in de omgevingvan rotsige kusten en eilandjes. Het voedsel bestaat voornamelijk uit
rondvis en kreeftachtigen. Isde gevangen prooi aan de grote kant, dan wordt deze met beide
voorvinpoten vastgehouden en met behulp van de scherpe tanden en kiezen uit elkaar getrokken.
Eén van de dichtstbijzijnde kolonies bevindt zich aan de Engelse oostkust, ongeveer op de
hoogte van de Schots-Engelse grens. Hier liggen de Farne Islands,die niet door mensen worden bewoond en waar deze zeehonden hunjongen werpen. Door hun voorliefde voor rondvis,waaronder zalm, isde grijze zeehond aan de Engels-Schotse kust, waar de zalmvisserij
voor velen een broodwinning is,geen erggeziene gast. De schade, die deze dieren aan kunnen
richten, kan aanzienlijk zijn. Met hun sterke vinpoten en scherpe kiezen kunnen zede netten
behoorlijk vernielen, wanneer ze bij de gevangen viswillen komen. Slechts een gedeelte wordt
door de kegelrobben genuttigd, maar ondertussen isde rest van de gevangen vissen uit het geschonden net ontsnapt en isde gehele vangst verloren. Geen wonder dan ook dat dezalmvisserser op staan dat de populatie van deze zeehondensoort niet alte groot wordt.
Op de reedsgenoemde Farne Islandszijn de grijze zeehonden beschermd, maar vanwege de
groei van de kolonie moest de laatstejaren een aantaljonge dieren worden opgeruimd. Het
bleek nl. dat het grote aantal zeehonden de vegetatie van die eilanden ernstig verwoestte doordat de dieren steedsmet hun zware lichamen over de kruidachtige plantengroei schuiven.Deze plantengroei isdaarom zo belangrijk, omdat hij inhet voorjaar aan diverse zeevogels nestgelegenheid biedt. Het zou duszeer te betreuren zijn wanneer die gelegenheid op die bij uitstek rustige eilanden niet meer kon worden geboden.
Dejonge grijze zeehonden worden daar begin november geboren;elders kan dit reeds in oktober het gevalzijn, terwijl het zelfs ook nog in februari en maart (Oostzee) plaats kanvinden. Dejonge dieren worden op het land geboren met een lange witharige vacht en worden
dan ook „whitecoats" genoemd. Na ongeveer vier tot zesweken hebben zij hun witte haren
verloren en gaan dan pas de zee in.Ook bij de grijze zeehond gaat de geboorte zeer snel.Eén
maal zag ik zelf op de Farne Islandshoe een wijfje haarjong op een groot rotsblok ter wereld
bracht, waarbij hetjong zeker een halve meter naar beneden op een ander stuk rots viel.Direct daarna kwam de nageboorte. Het moederdier keek even naar haarjong en verdween toen
in zee.De meeuwen vraten de nageboorte op voordat het wijfje terug was om haarjong eens
wat beter te besnuffelen. Het iswerkelijk heel bijzonder, wanneerje op zo'n eiland overal
kleine witte hoopjes zeehond ziet liggen enhoort huilen, terwijl de oude dieren er rustig bij
liggen of naar zee gaan om te fourageren.
Het verhaaltje gaat dat de oude robben viszouden gaan vangen en daarmee hunjongen moeten
voeden.Dit berust op eenmisverstand (of misschien ishet een sprookje). Dejongen worden
gedurende de eerste weken van hun leven gezoogd en gaan daarna met hun moeder mee om
te leren hoe zehun eigen prooi moeten vangen.
Het merken van dezejonge dieren isveeleenvoudiger dan het merken van de gewone zeehondjes. Engelse onderzoekers gaan iederjaar in de werptijd per boot enhelicopter naar deeilanden om zoveel mogelijk jongen van een merkje te voorzien. Door dejonge getelde dieren een
verfstreep over de witte haren te geven, zijn ze tijdens een volgend bezoek van de onderzoekers reeds uit deverte te herkennen en hoeven slechts de intussen geboren totaal witte exemplaren geteld en gemerkt te worden, zodat men aanhet einde van het werpseizoen een vrij
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F.en pas geboren grijze zeehond, een zogenaamde „While coat"

juiste indruk heeft van het aantal geboorten. Enkele van de daar geboren en gemerkte diertjes
werden in de loop derjaren in ons land dood of levend waargenomen en aan onsgemeld (opgavenhierover volgen nog).
De paartijd vindt direct na de werptijd plaats, waarbij de mannelijke dierenhele'haremsom
zich heen verzamelen en deze tegen indringende vreemde bullen verdedigen. Dezebullen kunnen elkaar behoorlijk toetakelen onder een luid gebrul en gesnauw.Dit beeld isdusveelspectaculairder dan bij de gewone zeehond.
Na de paartijd verspreiden zich de grijze zeehonden naarvele richtingen, zoalsgebleken isuit
terugmeldingen, die niet alleen van de Engelse en Schotse kust kwamen, maar ook van die
van Noorwegen, Denemarken, Duitsland en ons land.
Bij onsblijven de grijze zeehonden slechtsvoor een korte tijd en trekken dan weer door.Wij
kunnen zekennelijk niet hetjuiste biotoop bieden, dat ze nodighebben omzichhier tevestigen. Rotskusten en rotseilanden hebben wij niet, zelfs geen kleine onbewoonde eilandjes
omringd door diep zeewater.
WAARNEMINGENAANONZEKUST:
ir.:

datum:

1
2
3
4
5

winter '55/'56
9-l-'58
3-l-'59
8-2-'59
11-2- y-.
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plaats:
D< ood/Levend:
L
Keizersribben
Uithuizen
D
Ameland
D
W.Terschelling
D
Texel
L

geslacht:
?

m
m
m
w

leeftijd:
ad.
juv.
juv.
JUV.

juv.

opm.:

gem.FI.
gem.FI,

nr.:

datum:

plaats:

Dood/Levend

6
7
8
9
10

13-3-'59
9-l-'60
20-1-'60
21-l-'60
9-2-'60

11

15-2-'60

12
13
14
15
16

5-3-'60
26-12-'60
25-l-'61
12-12-'61
20-7-'62

17

31-7-'62

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

25-8-'62
27-12-'62
10-8-'63
21-10-'63
4-6-'64
7-12-'65
4-l-'66
8-l-'66
7-10-'66
29-ll-'66
9-12-'66
19-12-'66
ll-l-'67

31
32
33
34
35
36

ll-l-'67
7-3-'67
6-l-'68
25-2-'68
begin-7-'68
najaar '68

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

3-l-'69
25-l-'69
6-12-'69
winter '69/'70
dec. '70
22-12-'70
26-12-'70
30-12-'70
28-3-'71
20-6-'71
zomer '71
19-12-'72
20-2-'72
17-3-'72
ll-6-'72
zomer '72
13-10-72
nov. 7 2
7-12-73
"0-12-73
half dec.73 .
half dec. 7 3
half dec. 7 3
half dec. 7 3

Texel
Schoorl
Callantsoog
Callantsoog
op Noordzee
opgevist
in haven van
den Helder
Vlieland
Loosduinen
Bergen N.H.
Terschelling
ten ZW. van
Vlieland
Blokzijl, in de
IJssel
Vliehors
den Helder
Capelle a/d IJssel
Texel
Keizersruggen
Hoek van Holland
Texel
Scheveningen
Brabantsvaarwater
Texel
Texel
Wassenaar
30 mijl NW van
IJmuiden
Bloemendaal
Scheveningen
Bloemendaal
Katwijk
Schiermonnikoog
ten NO.Emmapolder
Zandvoort
Scheveningen
Z.HolUust
Zandvoort
Z.HolUust
Callantsoog
Texel
Hoek van Holland
Kornwerderzand
Texel
Eierl.gat
Scheveningen
Texel
in Noordzee opgevist
Texel
't Kolkje
Eemshaven
Noordzeekanaal
Ter Heide
Wierum
Texel
Texel
Texel
Texel

L
L
L
D
D

geslacht:

leeftijd:

m
m
m
m
m

juv.
juv.
juv.
juv.
sub.ad.

L

m
w
m
9

juv.
juv.
juv.
juv.
overj.

L
L
L
D
L
L
L
L
L
L
L
L
L

m
m
m
m
m
w
m
w
m
m
m
m
m

ad.
juv.
juv.
overj.
ad.
juv.
juv.
juv.
ad.
juv.
juv.
juv.
juv.

L

m
m
m
m
7
7

juv.
juv.
juv.
juv.

w
m
m
m
m
m
m
w
m
w
7
w
m
m

juv.
juv.
juv.
juv.
juv.
juv.
juv.
juv.
juv.
juv.
sub.ad.
overj.
overj.
juv.
juv.

L
L
L
D
D
L
L
L
L
L
L
L
D
L
L
L
L
L
D
L
D
L
L
D
L
L
L
L

gem.FI.
gem.FI.
gem.FI.
gem.FI.

ad.

L

T
i-j

gem.FI.

overj.?

L
L
L
L
D

opm.:

foto
gem.FI.

gem.FI.

gem.FI.

9

sub.ad.

gem.FI.

gem.FI.
zwart

9

sub.ad.
7
m
m
m

9

juv.
juv.
juv.
juv.
juv.
juv.

gem.FI.

zwart
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nr.:

datum:

61
62
63

15-12-'73
17-12-'73
3-l-'74

plaats:
IJmuidcn
Umuiden
Scharrendijke

Dood i/Levcnd:
L
L
L

geslacht:
m
m
w

leeftijd:
juv.
juv.
juv.

opm.:
gem.FI.

(gem.FI. betekent: gemerkt op de Farne Islands; m = manlijk,jw = vrouwelijk)

Natuurlijk zijn dit niet de enige grijze zeehonden geweest, die onze wateren bezochten,maar
slechts die welke met zekerheid herkend konden worden. Enkele vraagtekens in de tabel betreffende geslacht en leeftijd geven aan, dat deze dieren niet voldoende konden worden waargenomen om dit vast te stellen.
Van deze 63grijze zeehonden waren er 50 noglevend toen ze werden waargenomen of aan
dekust gevonden. Veelvan de noglevend gevondenjongen gingen naar dierentuinen en ook
naar het Texel's Museum,waar sommige dieren, die bij aankomst meestal sterk vermagerd en
uitgehongerd zijn, zichherstellen. Maarhet grootste gedeelte gaat toch nog dood, somspas
na enkele maanden. Het aantaljonge dieren overtreft verre het aantal overjarigen (ongeveer
1jaar oud) en subadulten (nog niet geslachtsrijpe dieren van 2-4jaar oud) en adulten, de aantallen hiervoor zijn respectievelijk: jongen 46,overjarigen 5,subadulten 4, adulten 5.Verder
isopvallend dat het aantal mannelijke kegelrobben die ons land bezoeken veel groter is,nl.
41 dan het aantal wijfjes 14.Geslacht onbekend 8.Wathiervan de oorzaak is,blijft onbekend,
mogelijk isdat de migratiedrang bij de mannetjes groter isdan bij de wijfjes. Een populatie
grijze zeehonden heeft per slot van rekening vanwege het haremsysteem minder mannelijke
dieren nodig dan vrouwelijke, terwijl ze toch in eenverhouding van ongeveer 1 op 1worden
geboren.

'M
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Een ringelrob

DE S T I N K - O F R I N G E L R O B (Phoca hispida)

ALGEMENEGEGEVENS
Het verspreidingsgebied van deze zeehondensoort bevat de noordelijke poolzeeën, de kustwateren van Groenland, Spitsbergen, Nova Zembla, evenals de Oostzee en de Botnische golf.
Langsonze kust komt deze zeehond zeer zelden voor. Subspecies bevinden zich ondermeer
inhet Ladogameer enhet Baikalmeer, waar zijzich aanhet leven in zoetwater en het eten
van zoetwatervis wisten aan te passen.
Deze rob wordt ook weleens „kleine zeehond" genoemd, daar hij niet langer dan 1tot lVi
meter wordt en daarmee de kleinste van allezeehonden is.Het gewicht van de ringelrob komt
niet boven de 100kg.
Depelsisoverhet gehele lichaam meer of minder gevlekt, vooral op de rug.De donkere vlekken zijn omgeven door een licht gekleurde ring,waaraan hij de naam „ringelrob" te danken
heeft.
Opvallend isbij het vergelijken van de schedelsvan deverschillende zeehondensoorten, dat
het neusbeen van deze rob veel smaller isdan die van degewone en grijze zeehond. Verderis
de snuit korter dan die van beide andere soorten enheeft daardoor iets katachtigs.
LEEFWIJZE
Het leven van demeeste ringelrobben speelt zichgrotendeels op en onder het ijs af. De pups
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worden van midden maart tot midden april geboren. Zezijn dan ongeveer 70 cm lang enwegen niet meer dan 10kg. Ze worden praktisch altijd op het ijs geboren of in holen onder een
laagsneeuw. Tweelingen komen bij deze soort met zekerheid voor en hebben, daar ze op het
ijs gezoogd worden, een veel grotere kans te blijven leven dan tweelingen van de gewonezeehond.
De pupshebben een roomkleurige langharige pelsbij de geboorte.Na twee tot drie weken
verliezen ze dit lange haar al.Dezoogpenode duurt wat langer dan bij de beide andere reeds
besproken soorten, nl. ongeveer twee maanden. Kort na het werpen, terwijl dewijfjes nog
zogen, breekt de paartijd aan. Deze kan dus al in maart beginnen en eindigt half mei met een
hoogtepunt omstreeks midden april.
Devrucht (blastocyst) wordt pas na ongeveer 3Vi maand, aus rond 1augustus, geïmplanteerd.
Het mannetje ismeestal niet voor z'n zevendejaar geslachtsrijp, de wijfjes niet voor het 6e
jaar. De oudere mannelijke dieren moeten gedurende de paartijd een ontzettende viezegeur
verspreiden, vandaar de naam „stinkrob".
Deverharing van de volwassen dieren vindt plaats gedurende de maandenjuni enjuli, een
periode waarin ze,zoalsook wel bij andere zeehondensoorten het geval is,praktisch niet
eten, maar op het ijs blijven.
Het isbekend dat ringelrobben ergoud kunnen worden, zo rond de 40jaar. Hun predatoren
zijn behalve de mens(vooral de Eskimo's), de ijsbeer, de orca (killer whale) en de poolvos.
Somszelfs eten walrussen jonge ringelrobben. Bekende parasieten voor deze soort zijn luizen, lint- en spcelwormen.
Het voedsel bestaat onder meer uit allerlei soorten krabben, evenals kleine vissoorten. DeEskimo's gebruiken bijna allesvan de geschoten stinkrobben. Het vleeswordt gegeten, ook de
lever en het hart,ja zelfs de ingewanden. Het vet, dat soms de helft tot één derde van hetgewicht kan bedragen, wordt gebruikt voor de olielampen.
De witte vellen van de pups worden voor het ondergoed gebruikt, terwijl dehuiden van oudere dieren worden benut voor kleding, tassen,hondentuigen, riemen, etc.Als bijzonderheid
ishet vermeldenswaard, dat men vroeger, toen dejacht op de ringelrob in Finland nog open
was,gebruik maakte van een voor dezejacht speciaal afgerichte hond, die erg op de berenhond uit Rusland moet hebben geleken. Allopend over het ijs rook de hond waar de pups
onder de sneeuw of het ijsverstopt zaten en haalde zeer dan voorhun baasuit. Het zou voor
het onderzoek naar dejaarlijkse aanwasvan de stand de moeite lonen dergelijke honden te
hebben.
WAARNEMINGEN AANONZEKUST
Voor zover mij bekend, zijn er slechtszes meldingen van het voorkomen van een ringelrob in
onze wateren. De eerste melding iste lezen inhet tijdschrift van de Nederlandse Dierkundige Vereniging van hetjaar 1890. Hierin vermeldt OUDEMANS,dat op 29juli 1889 bij Zoutkamp een stinkrob wasgevangen, die na enkele dagen isgestorven. Hij noemt, naar aanleiding
van deze ringelrob, dat dit toen het 2e genoteerde geval isdat een ringelrob aan de Nederlandse kust werd gevangen. Deeerste zou in november 1879 bij Rockanje zijn gevangen en in de
Rotterdamse Diergaarde zijn gestorven.
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Dederde waarneming dateert uit juli 1957, toen het Texel's museum een zeehondje ontving,
dat wasaangespoeld tegen de dijk van de Eendrachtspolder. Hoewelhet diertje niet groter
wasdan eenjonge gewone zeehond van ongeveer zesweken, vinghet zelf alkleine horsmakrelen alseen ervaren zeehond. In de beschrijving van de pelswordt deze wollig genoemd,
terwijl de kleur vrij egaalgeweest moet zijn zonder veelvlekken zoals degewone zeehond.
liet diertje stierf na twee dagen en werd begraven. Na opgraving van het schedeltje voor een
verzamelaar bleek dit bij nadere bestudering aanmerkelijke verschillen te vertonen met de
schedelvan een gewone zeehond. Deneusbeenderen waren veel smaller en de tussenkaakbeenderen waren veel breder. Het schedeltje werd daarom naar het Natuurhistorisch Museum te
Leiden gestuurd, waar het gedetermineerd werd. Toen bleek pas dat het zeehondje een stinkof ringelrob was.
Devierde melding dateert uit 1968,toen op4juli een vrouwelijk exemplaar bij paal 17op
Texel aanspoelde. Het dier werd naarhet Texel's Museum gebracht, waar het, dank zij de
goede verzorging geheel aansterkte en tot de dagvanvandaag (begin 1974) te bezichtigen is
inéén van de bassins van genoemd Museum.
Devijfde melding betrof een exemplaar, dat eind december 1972 in Zeeland werd gevonden.
Het zeehondje werd naar Blijdorp gebracht, waar het alsringelrob werd herkend. Helaasis
dit diertje vrij snel aan een pneumonie gestorven. Het zalgeprepareerd worden, zodat het
straks inhet museum in Blijdorp te zien zal zijn.
Tenslotte het zesde exemplaar. Dit waseenvrouwelijk dier, dat totaal vermoeid werd gevonden op Engelsmanplaat. Deze ringelrob werd daarna naar dezeehondencrêche in Pieterburen
gebracht.Dit wasop 26juli 1973.Eén daglater washet dier alweer zomonter, dat het niet
nodigwashem langer ingevangenschap te houden. Op 27juli '73 werd deze stinkrob door
onsgemerkt en weer in deWaddenzee gebracht
Helaasontvingen wij enige tijd later bericht, dat deze rob inDenemarken op4 augustus '73
aan de kust vanhet eiland Mand/ uitgeput werd aangetroffen en daarom ophumanitaire wijzewerd afgemaakt. Ook van dit dier zaldehuid voorhet eilandmuseum geprepareerd worden.
Dank zijhet feit, dat wij dit dier konden merken, weten wij nu dat dezeringelrobin 8dagen
een afstand van onze kust tot even onder Esbjerg aflegde. Voor onswasde vermoeidheid (achteraf) dusheel goed te begrijpen.
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De door ons gemerkte ringelrob, voor zij weer naar de Waddenzee werd teruggebracht, in Picterburen's
zeehondencrêche
Foto: D.Harmsen
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SAMENVATTING
Getracht werd in deze publikatie over zeehonden iets omtrent de leefwijze van de in onze wateren vrij normaal of zelden voorkomende soorten te vertellen. Daarnaast werden de bedreigingenvan dezeehond, met name van de gewone zeehond, in onze kustwateren besproken.
Het iswel duidelijk dat vervuilingvan het zeewater en toename van deverontrusting een nadelige invloed hebben op dezeehondenpopulatie. Nog niet duidelijk iswelke factor het meest
verantwoordelijk isvoor deze betreurenswaardige gangvan zaken. Door samenwerkingvan
onderzoekers in eigen land, maar ook in Duitsland en Denemarken, hoopt men tot een oplossingvan dit vraagstuk te komen om daarna gezamenlijk alhet mogelijke te doen tot behoud
van de zeehond in onze omgeving.
Dat de zeehond isopgetreden alsindicator voor de aanwezigheid van hoge gehalten aan residu's van pesticiden in het zeewater langs onze kust, isgunstigvoor de mens, diehierdoor zonder zelf direct gevaar te lopen een waarschuwing heeft gekregen. Voor de zeehond zelf kon
dit wel eensverkeerd aflopen. Daarom, en niet alleen om onszelf te willen redden, moeten
wij zo snel mogelijk in actie komen. Het isniet een uitsluitend Nederlands probleem, het is
een internationaal probleem, dat ook alleen maar door internationale samenwerking kan worden opgelost.

SUMMARY: Seals of the Dutch coastal waters
In this publication about seals the biology of three specieshasbeen described. These species
are in the first place the common seal(Phoca vitulina), secondly the grey seal (Halichoerus
grypus) and finally theringedseal(Phoca hispida).
Since 1968 the number of common sealshasbeen decreasing. In 1968we counted in the
„Waddensea" (Dutch Shallows) about 1500 seals,which number decreased to about 500
specimens in 1973.The two principal reasons for this decline are the pollution of the seawater and an augmentation of disturbances. At present it isstill not clear which of the two
factors isthe more responsible for this fact.
Research in our own country and co-operation with colleagues in Germany and Denmark
must lead to asolution of this problem, after which, in concerted action, we must do everything to preserve the sealsinthisWaddensea-area from Den Helder up to Esbjerg.
It has always been afavourable circumstance for mankind that the seal indicated the presence
of high levelsof pesticide-residua in the seawater, anu that, by these means,Man receiveda
warning without being directly in danger.Therefore, and not only to try to „save our own
souls",wehave to act quickly. It isnot an exclusively Dutch problem, but it isan international
one,which can only be solved by international co-operation.
In this publication you will find alist of allthe registered grey seals,washed ashore from 1955
up to 1974;number of young male animals among them isconspicuous inproportion to the
rest.The cases of visiting ringed seals are alsomentioned;we only have to reckon with the
possibility that, especially concerning the free living ringed seal, recognition isvery difficult.
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