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Het zeeonderzoekinstituut Wageningen IMARES, vestiging Texel, voert een aantal vluchten per jaar 
uit om de Nederlandse zeehondenpopulatie in de Waddenzee te tellen. De vliegtuigtellingen van 2007 
geven aan dat de populatie gewone zeehonden in de gehele internationale Waddenzee een jaar eerder 
dan verwacht het niveau heeft gehaald van vóór de virusepidemie in 2002: bijna 18.000 dieren. De 
tellingen worden synchroon uitgevoerd in Denemarken, Duitsland en Nederland. Voor de gewone 
zeehonden worden de maxima in augustus tijdens de verharing waargenomen. In de Nederlandse 
Waddenzee werden 4159 zeehonden geteld. Het maximum aantal getelde jongen bedroeg 987.  
 
Minder grijze zeehonden of een 
uitbreiding naar het oosten? 
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Het maximum aantal grijze zeehonden wordt 
geteld in het vroege voorjaar, wanneer de 
meeste dieren op de kant liggen om te 
verharen. De tijdens de verharing getelde 
aantallen in 2007 zijn teruggelopen. Er 
werden 1566 dieren geteld terwijl dit in 2006 
nog 1786 dieren bedroeg.  
Lagere aantallen kunnen verschillende 
oorzaken hebben. In 2000 werd ook een 
afname in grijze zeehonden geconstateerd. 
Later bleek dat de dieren zich hebben 
verspreid over andere tot dan toe niet getelde 
banken. In deze periode werd drie jaar geen 
groei geconstateerd (zie figuur). Mogelijk is dat dit keer met name in oostelijke richting het geval. De 
afname kan ook veroorzaakt zijn door ontwikkelingen elders. De grijze zeehonden in Nederland 
maken deel uit van een grotere populatie in de Noordzee en aantallen groeien vooral dankzij influx 
van de Britse eilanden. Mogelijk is die influx gestagneerd in 2007. In 2008 zullen de tellingen worden 
uitgebreid naar andere delen van de Waddenzee en krijgen we mogelijk meer inzicht in de redenen 
voor de lagere telling van afgelopen jaar. 
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Twaalf grijze 
en 22 gewone 
zeehonden 
gefotografeerd 
ten zuiden van 
de Vliehors 
tijdens de 
zeehonden-
telling van 10 
juli 2006. 
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