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Terug van weggeweest

De grijze zeehond in

Nederland
Peter van Bree Lies Vedder■ & Lenie ’t Hart

Prehistorie

De eerste prehistorische vondst werd

gepubliceerd door van Giffen (1913).
Hij vond de onderkaak van een grijze
zeehond bij de afgraving van een terp

bij Marsum,waarschijnlijk de terp van

Ritsuma (Clason, 1988). Volgens van

Giffen zou de vondst stammen uit de

eerste eeuwen na Christus. Momen-

teel wordt aan die datering getwijfeld.

Terugmeldingen van in Groot-Brittannië gemerkte

jonge grijze zeehonden. De met rondjes aangegeven

dieren zijn die van Farne Eilanden.(Naar Hewer, 1974)

De laatste tijd is er veel diskussie over exoten en het

exotenbeleid in Nederland. Volgens de Natuurbe-

schermingsraad zijn: ”exoten door toedoen van de

mens geïntroduceerde vertegenwoordigers van soor-

ten ofgenetische vormen vansoorten, die niet tot onze

fauna behoren of daartoe in historische tijd niet be-

hoord hebben en op natuurlijke wijze ons land niet be-

reikt zouden hebben”. Er zijn echter ook zoogdieren
die uit zichzelf, en dus niet door toedoen van de mens,

ons land komen opzoeken. De grijze zeehond is daar-

van een mooi voorbeeld.

De grijze zeehond, Halichoerus gry-

pus, is niet echt nieuw voor onze

fauna. Lang geleden moet hij aan

onze kusten tamelijk gewoon zijn ge-

weest. De oudste tot nu toe bekende

vondsten van de grijze zeehondin ons

land komen van de Maasvlakte, zuid-

westelijk van Hoek van Holland. Het

betreft vondsten op opgespoten zand

afkomstig uit de omgeving en van ver-

schillende ouderdom, variërend van

de Weichsel-ijstijd tot aan het vroege

Holoceen (40.000 tot 10.000jaar gele-
den). Hier zijn door de heer N.C.

Kerkhoff veel fossiele beenderen ge-

vonden, waaronderdie van grijze zee-

honden (Kerkhoff, 1990; van Bree &

Bosscha Erdbrink, 1987). Gezien de

kleur van de botten moet worden ge-

concludeerd dat de skeletresten date-

ren van het vroege Holoceen.
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De volgende vondsten werden ge-

daan bij een opgraving bij Vlaardin-

gen. Daar werd hetachterste deelvan

een bovenschedel, een beschadigde
bekkenhelft en een opperarmbeen ge-

vonden(van Bree, 1961). De resten uit

Vlaardingen stammen ongeveer uit

2200 voor onze jaartelling. Daarna ko-

men er meer vondsten bij opgravin-

gen van pre- en vroeghistorische

woonplaatsen te voorschijn: Leid-

schendam (Groenman - van Waater-

inge et al, 1968), Velzerbroek (Mari-

nelli, 1991), Hekelingen (Frummel,
1987), Middelstum(Clason, 1988), en

Vogelenzang(Clason, 1967). Uit deze

opsomming blijkt dat de soort in Ne-

derland niet zeldzaam geweest kan

zijn. Hetzelfde beeld kennen we ook

in het buitenland(onder meer in De-

nemarken), waar bij opgravingen van

prehistorische en vroeghistorische af-

valhopen geregeld skeletresten van

grijze zeehonden werden gevonden.
Interessant is dat zij veel algemener
zijn dan de resten van gewone zee-

honden.

Het is duidelijk dat er op de grijze
zeehond werd gejaagd en dat kon al-

leen als de dieren hier ook echt leef-

den. Waarschijnlijk is die jacht zo in-

tensief geweest dat de soort uit ons

faunagebied is verdwenen. Ook rond

Groot-Brittannië was (in tamelijk re-

cente tijd) de soort doorbejaging zeld-

zaam geworden. Zo zeldzaam dat

men het nodig achtte om de dieren in

1932 wettelijk te beschermen. Gedu-

rende de eerste tien jaren nadat de

”Grey Seals Protection Act” in wer-

king was gesteld, was van het effect

van de bescherming weinig te mer-

ken. Daarna gingen de populaties
steeds sterker groeien. De verdere

ontwikkeling is in de Engelse litera-

tuur goed gedokumenteerd (zie onder

andere Hewer, ’74 en Hickling, ’62).

Eerste waarnemingen
In de tweede helft van 1955 wordt de

eerste grijze zeehond weer in Neder-

land gesignaleerd, bij Texel (bij de

Keizersruggen). Het volwassen exem-

plaar werd zelfs gefilmd. Over deze

waarneming verscheen eerst een kort

bericht (van Bemmel, 1955) en later

een uitvoeriger artikel (Kristensen,
1957). Dan, op 9jan. 1958,wordtbij de

dijk van Uithuizermeeden de eerste

jonge grijze zeehond gevonden
(Hickling, 1962; van Haaften, 1974).
Hij bleek gemerkt op de Farne Eilan-

den. Vele jonge dieren(zie tabel) zou-

den dit jong volgen. Niet alleen wer-

den steeds meer jonge dierenuitgeput

op onze kusten aangetroffen, maar

ook vissers vonden tijdens het vissen

op de Noordzee met regelmaat grijze
zeehonden in hun netten (van Bree,
1972).

Een gedetailleerde lijst van vond-

sten en waarnemingen van de grijze
zeehond verschijnt in 1974 (van Haaf-

ten, 1974). Die gegevens zijn ook ver-

werkt in de tabel.Van Haaften schrijft
dat veel van de jonge dieren, ondanks

goede verzorging, na enige maanden

doodgaan. Daarbij moet worden op-

gemerkt dat er toen veel minder be-

kend was over de biologie, de fysiolo-
gie en de verzorgingvan zeehondenin

het algemeen en van jonge zeehonden

in het bijzonder, dan op dit moment.

Hij meldt verder dat tot de publicatie-

datum van zijn boekje 46 jonge exem-

plaren van de grijze zeehond bekend

zijn uit het Nederlandse faunagebied,
5 éénjarigen, 4 subadulten en 5 adulte

dieren (vier tot vijf jaar oud).

Herkomst

Veel van de grijze zeehonden, die op

de Nederlandse kust aanspoelen, ko-

men van de Farne Eilanden, een

groep kleine eilandjes voor deEngelse
oostkust, ter hoogtevan de grens tus-

sen Engeland en Schotland. De jon-

gen worden daar geboren van midden

oktober tot mediodecember met een

piek rond 7 november. De eerste 15 a

17 dagen blijven zij aan land en wor-

den daar gezoogd door de moeder die-

ren. Aanvankelijk blijft de moeder bij
het jong, later in de zoogperiode ver-

laat ze het jong van tijd tot tijd om zelf

Grijze zeehonden bij Richel. Foto Zeehondencrèche

Pieterburen.



te foerageren. De jongen hebben bij
de geboorte een witte wollige vacht

(lanuga), die vaak crèmekleurig ge-

vlekt is of geel door het vruchtwater.

Na 10 tot 14 dagen begint het jonge
dier te verharen. Niet volledig ver-

haarde dieren(jonger dan 6 weken on-

geveer) of zelfs nog grotendeels witte

exemplaren zijn op onze kust gevon-

den. Zowel op de Farne Eilanden als

inandere kolonies (Hebriden, Orkney

Eilanden) worden pasgeboren jongen

gemerkt en soms van een lik verf op

hun witte vacht voorzien. Hierdoor

weten wij dat ze in de eerste maanden

van hun leven groteafstanden kunnen

afleggen (zie kaart).

Vaste voet

Aanvankelijk werden jonge, uitge-

putte en soms zieke aangespoelde
grijze zeehonden naar dierentuinen

en naar het Natuurhistorisch Mu-

seum op Texel van wijlen Gerrit J. de

Haan gebracht. Vanaf 1971 werden de

dieren meestal naar de Zeehonden-

crèche te Pieterburen gebracht. Eerst

nog wat primitief, maar later heel spe-

cialistisch werden zij daar verpleegd
en als ze weer op krachten waren ver-

volgens vrijgelaten. Allereerst ge-

schiedde dit bij Amrum in Duitsland,
omdat zich daar een kleine kolonie

grijze zeehonden bevond, later wer-

den de dieren voornamelijk uitgezet
bij Vlieland en Terschelling, aanvan-

kelijk op de Engelse Hoek, later, toen

Tabel 1. Aantal grijze zeehonden in Nederland gevonden
sinds 1958. A = dode exemplaren;B =levende dieren (voor
1971 opgenomen in dierentuinen, na 1971 opgenomen in

zeehondencrèches en weer uitgezet); C = jaarlijkse telling
(P.J.H. Reijnders) vanuit de lucht.

Witte grijze zeehond, ongeveer één week oud, na

storm opgevangen in Pieterburen.

Foto Zeehondencrèche Pieterburen.

jaar A B C

1958 1 - -

1959 2 2 -

1960 1 4 -

1961 2 1 -

1962 1 4 -

1963 3 1 -

1964 - 1 -

1965 - 1 -

1966 2 6 -

1967 - 2 -

1968 1 3 -

1969 2 3 -

1970 2 3 -

1971 2 3 -

1972 5 3 -

1973 2 7 -

1974 4 2 -

1975 3 - -

1976 4 2 -

1977 4 5 -

1978 9 6 -

1979 7 7 2

1980 9 11 7

1981 - 10 8

1982 2 8 16

1983 - 8 31

1984 1 3 43

1985 - 4 60

1986 - 3 59

1987 - 5 66

1988 9 11 66

1989 13 12 80

1990 3 15 90

1991 7 24 120
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deze plaat min of meer verdween

(1988), op de Richel. Ook op het Ne-

derlandse wad had zich aan het eind

van de zeventigerjaren een kleine ko-

lonie volwassen grijze zeehonden ge-

vestigd, vermoedelijk tengevolge van

de verstoring van de geboortekolonies

op de Schotse eilanden (om de groei
van de grijze zeehondenpopulatieal-

daar tegen te gaan). Zo kon hetgebeu-

ren dat in de tweede week van januari

1985 de eerste weer in Nederland ge-

boren grijze zeehond werd waargeno-

men (’t Hart et al, 1988). Later volg-

den meer geboorten (zie Vedder et al,

1992) en in de winter 1991/1992 wer-

den voorzover bekend, 21 dieren in de

Waddenzee geboren. Het ziet er dus

naar uit dat de soort zich weer blij-
vend in Nederland heeft gevestigd.

Toekomst

Hoe groot de groep grijze zeehonden

in de Waddenzee uiteindelijk zal wor-

den, is onduidelijk. Door de toegeno-
men recreatiedruk zijn er maar weinig
plaatsen (dichtbij diep water) waar de

grijze zeehonden niet door de mens

worden gestoord, zodat de populatie

Gewone en grijze zeehond samen op een plaat; de

soorten verdragen elkaar goed.
Foto Zeehondencrèche Pieterburen
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waarschijnlijk nooit erg zal toenemen.

Ze zullen zich slechts kunnen hand-

haven op de hooggelegen zandplaten
bij de zeegaten tussen de Waddenei-

landen die slechts bij grote uitzonde-

ring onder water komen, zoals de 'Ri-

chel’ ten zuiden van het eiland Vlie-

land. Een situatie als in Nederland

vindenwe ook in het Duitse Wadden-

gebied (Scheibel & Weidel, 1988). De

angst dat de grijze zeehond een voed-

selconcurrent van de gewone zee-

hond, Phoca vitulina zou zijn is onge-

grond. De aard van het voedsel en de

plaats waar wordt gefoerageerd zijn

geheel anders: de gewone zeehond

leeft van voorjaar tot herfst in ondiep
water (Waddenzee) en eet vooral de

daar levende vissen zoals platvis, ter-

wijl de grijze zeehond zich vestigt bij
de zeegaten en in diep water zijn
voedsel zoekt, vooral rondvis en

kreeftachtigen.
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