Grijze zeehond: grootste roofdier
Je zou het niet zeggen
als je in die mooie
donkere ogen kijkt, maar
zeehonden zijn wilde
roofdieren. Hun scherpe
tanden en gestroomlijnde
lichaam zijn perfect voor
het jagen op vissen. In
de Waddenzee komen
het meest gewone
zeehonden voor, met hun
karakteristieke ronde
bolle kop. Een grijze
zeehond is groter, vooral
het mannetje (1.65 -3.30
cm lang, 105 - 350 kilo
zwaar) en heeft een meer
spitse, kegelvormige
snuit. De grijze zeehond
is het grootste roofdier in
ons land!
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Grijze zeehonden krijgen
midden in de winter jongen.
Bij hun geboorte wegen ze
tien tot twintig kilo. Zolang
ze melk drinken bij hun
moeder, komen ze wel 1,5
tot 2 kilo per dag aan.
Na de geboorte moeten ze
enkele weken op het droge
blijven. Pas als ze hun witte
wollige vacht helemaal verhaard hebben en voldoende
vetreserve hebben opgebouwd, kunnen ze zelf op
voedseljacht. Grijze zeehon-

den eten zalm, kabeljauw,
schelvis, koolvis, zandspiering, platvissen, inktvissen,
maar ook vogels en zelfs
bruinvissen. Ze eten ruim
vijf kilo vis per dag.
De Zeeuwse populatie grijze
zeehonden die ooit uit ruim
tienduizend dieren bestond,
is vanaf het begin van de

De grijze zeehond
is het grootste
roofdier in
ons land
vorige eeuw dramatisch geslonken door de zeehondenjacht, die toen heel gewoon
was. Milieuvervuiling en
het aanleggen van de Deltawerken eisten ook hun tol.
Steeds meer
Maar nu nemen de aantallen
bij de Zeeuwse kust en in de
Voordelta weer toe. In 2013
werden in het Zeeuwse kustgebied 909 grijze zeehonden
waargenomen. Ze hebben
het, na eerst de Waddenzee,
ook hier weer naar hun zin.
Ook mensen kunnen het
dier dus nu weer zien. Helemaal als de grijze zeehond
straks het Haringvliet weer
binnen kan zwemmen.
In zout én zoet
Af en toe duikt de grijze
zeehond ook in zoet water
op. Daar kunnen ze prima
leven, als er maar genoeg vis
is. Vroeger zwommen zeehonden dan ook regelmatig

Grijze zeehonden eten zalm, kabeljauw, schelvis, koolvis, zandspiering, platvissen, inktvissen, maar ook vogels en zelfs
bruinvissen. 
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rivieren op. Omdat de meeste rivieren nu afgesloten zijn
door sluizen en waterkeringen is het niet zo makkelijk
meer om in het binnenwater
te komen. Toch komt het nog
wel voor!
Nieuwe Waterweg
In de Nieuwe Waterweg
zijn regelmatig zeehonden

te zien. En ook in het IJsselmeer worden ze vaak gespot.
Die laten zich na een tijdje
gewoon met het spuiwater
weer terug de Waddenzee in
spuien.

Kijk voor meer informatie op
www.ark.eu

De Delta, Wilder dan je denkt

De 10-delige reeks ‘De Delta, Wilder dan je denkt’ toont
de spectaculaire natuur van de Zuid-Hollandse eilanden. Het Wereld Natuur Fonds en ARK Natuurontwikkeling zetten zich in voor een nog natuurlijker, klimaatbestendige en economisch vitale delta. De Nederlandse
delta is een voorbeeld voor delta’s wereldwijd vanwege
onze oplossingen voor veiligheid en natuurherstel.

