Opnieuw toename van het aantal zeehonden

Leven op de grens van land en water

De populatie zeehonden in de Waddenzee groeit vanaf het mid-

Thema

Het aantal zeehonden in de Waddenzee neemt nog steeds toe. In 2001 zijn in de Waddenzee
3 595 zeehonden geteld, 265 meer dan in 2000 en 1 200 meer dan in 1999. De populatie groeit
door een verbeterde reproductie, een verlaagde sterfte en een aanhoudende immigratie van dieren
uit de Duitse en Deense Waddenzee.

den van de jaren 1970 vrijwel voortdurend, onder andere door

Telling zeehonden

immigratie van zeehonden uit de Duitse en Deense Waddenzee.

Zeehonden in de Waddenzee en in het Deltagebied worden

Het uitbreken van een virusziekte in 1989 zorgde plots voor een

vanaf 1959 jaarlijks vanuit een vliegtuig bij laag water geteld.

grote sterfte. De sterfte onder de dieren was 60 procent. Sinds-

Doordat naar schatting gemiddeld 70 procent van de dieren in

dien neemt de populatie opnieuw toe, met gemiddeld 250 zee-

die periode tijdens laag water op de zandbanken komt, is de

honden per jaar. Die groei is mogelijk door een hogere geboorte

werkelijke populatie hoger dan de telstanden aangeven. In

en een geringere sterfte. Door de aanhoudende immigratie van-

2001 werd de totale populatie van de gewone zeehond in de

uit de Duitse en Deense Waddenzee neemt de populatie zelfs

Nederlandse Waddenzee op 5 300 dieren geschat.

sterker toe dan door natuurlijke aanwas mogelijk is.
In het Deltagebied is pas de laatste jaren sprake van enige groei.
De reproductie blijft hier achter, onder meer doordat zwangere

niging van het leefgebied met zware metalen, dioxine en de zeer

vrouwtjes tijdelijk wegtrekken. Of watervervuiling ook een rol

giftige polychloorbifenylen (pcb’s), en de verstoring van de leef-

speelt, is onduidelijk.

gebieden door een toenemende beroepsvaart en watertoerisme.
In de Zeeuwse wateren heeft de uitvoering van de Deltawerken

Hoge pelsprijzen

geleid tot verstoring en verkleining van het leefgebied.

In de periode vóór 1959 ging de populatie zeehonden in de Waddenzee en de Zeeuwse delta sterk achteruit, vrijwel uitsluitend

Grijze zeehond

als gevolg van bejaging. Tussen 1950 en 1960 werden speciaal de

In 1979 zijn de eerste grijze zeehonden weer geteld in de Wad-

jonge dieren bejaagd, vanwege de hoge pelsprijzen. Toen in 1961

denzee. In 2001 zijn er 430 gesignaleerd. Rond het begin van

de jacht op zeehonden geheel was gesloten, trad in het Wadden-

onze jaartelling was de grijze zeehond een talrijke soort in de

gebied aanvankelijk een herstel in. Daarna daalde zowel in de

Waddenzee. Gedurende de Middeleeuwen is de soort verdwe-

Waddenzee als in de Zeeuwse wateren de populatie tot een diep-

nen. Grijze zeehonden laten zich vooral zien in een gebied tus-

tepunt. In beide gebieden kwam dat door een te lage reproductie

sen Terschelling en Vlieland.



en een hoge sterfte onder jonge dieren. De voornaamste oorzaak
van de achteruitgang van het aantal zeehonden was de verontrei-
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