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Actie van world wildlife rangers ’geef de rob de ruimte’

Begonnen onderzoek naar

Juan Fernandez-pelsrob
moet voortgezet worden

Vroeger kwam de Juan Fernandez-pelsrob,

een robbensoort, die zo heet omdat hij alleen

van deze ene eilandengroepbekend is, in gro-

te aantallen voor. Tot in de 19e eeuw werd er

echter door bonthandelarenzo ongecontro-

leerd op deze diersoort gejaagd, dat men tot

voor kort dacht dat de Juan Fernandez-pels-

rob was uitgestorven. In 1965 werden de

Juan Fernandez-pelsrobben echter weer op

een van dekleinere eilandjes ontdekt. Er zijn

in de jaren daarna een paar tellingen gedaan,

waarbij bleek dat de dieren zich verborgen

hielden in grotten tussen de rotsen. In 1978

leverdezo’n telling 1416 pelsrobben op.

Toen men wist dat de Juan Fernandez-pels-

rob niet uitgestorven was, kwamen er diverse

vragen naar boven:

—
Wat zijn de levensomstandigheden en le-

venskansen van deze pelsrobben, wat zijn

de bedreigingen, zijn zij een bedreiging

voor de vissers van de eilanden? enz.

Om op deze vragen een antwoord te krijgen

zou een nauwkeurig en uitgebreid onderzoek

moeten worden gedaan.

Professor Daniël Torres stelde voor een der-

gelijk onderzoek een plan op en hij wist in

1978 de Chileense regering er toe te krijgen

de Juan Fernandez-pelsrob de status van een

beschermde diersoort te geven. Daarnaast

werd het onderzoekproject goedgekeurd

door de InternationaleUnie voor Natuurbe-

scherming (IUCN). De fondsen voor een eer-

ste kort onderzoek van een maand werden

door het World Wildlife Fund beschikbaar

gesteld. Dit onderzoek vondplaats in novem-

ber 1982. Bij aankomst op het hoofdeiland,

Robinson Crusoë-eiland, blijkt de flora van

het eiland ook buitengewoon interessant te

zijn, maar helaas is de periode van een

maandveel te kort om naast het geplande on-

derzoek naar de pelsrobben ook een planten-

onderzoek te doen. Het eerste onderzoek ver-

liep voorspoec. g, mede dank zij de hulp van

de houtvester van de eilandengroep. De ei-

landen zijn zeer rotsachtig en daardoor moei-

lijk begaanbaar. Ook het bereiken van de

grotten en kloven langs de kusten was niet

eenvoudig door de sterke branding rond de

eilanden. De telling van de robben gebeurde

met een handteller. Op het eiland Mas Afu-

era werden 3.480 pelsrobben geteld.

Ook over het sociale gedrag van de dieren

kwam men van alles te weten. Het blijkt dat

de vrouwtjes, nadat zij hun jongen hebben

geworpen, de eerste vier dagen vlak bij hun

jong blijven om het te zogen. Daarna gaan de

moeders ’s nachts de zee in om voedsel te

zoeken. In de tussentijd bewaakt het manne-

tje het territorium. Een andere observatie

was dat de pelsrobben voornamelijk inktvis

eten en daardoor geen concurrent van de vis-

sers blijken te zijn. De vissers hebben altijd

gedacht dat een grote populatie pelsrobben

een bedreiging voor de visstand was. Dit

blijkt nu dus niet waar te zijn.

Wij kennen allemaal de naam Robinson Crusoë en het verhaal van zijn verblijf op

een onbewoondeiland. Waar dat eiland precies lag is moeilijk te zeggen, maar er be-

staat wel een eiland dat naar hem genoemd is: Robinson Crusoë-eiland. Het is een

van de groep eilanden, die samen de Juan Fernandez-eilanden genoemd en die 625

km uit de kust van Chili liggen.

Als men meer zou weten over de Juan

Fernandez-pelsrobben zouden er ook

betere beschermende maatregelen geno-

men kunnen worden. Vandaar dat de

World Wildlife Rangers de actie ’Geef
de Rob de ruimte’ zijn begonnen. Met

het geld van de actie kunnen een aantal

biologen het begonnen onderzoek, met

het doel deze robben voor altijd te be-

houden, voortzetten.



•Zie ook ’Tam Tam’ 18 (3) : 4-5 waarin B. Garthoff (1984) schrijft 'Zijn er nog pelsrobben op het eiland

van Robinson Crusoë?’ en ’Tam Tam’ 18 (4) ; 3-6 waarin verder over de nieuwe rangeractie uitgewijd
wordt.
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Helaas heeft het onderzoek van een maand

toch nog niet voldoende gegevens opgeleverd

om een goed beschermings- en beheersplan

op te zetten voor de JuanFernandez-pelsrob-

ben. Daarbij komt dat de omstandigheden

voor de onderzoekers ook wel zeer primitief

waren.

Een klein vast huis, waarin onderzoekmateri-

aal kon worden opgeslagen, zou een klein la-

boratorium en dergelijke kunnen worden ge-

vestigd, zou het verdere onderzoek aanzien-

lijk bespoedigen. Bovendien zou j’n onder-

zoekscentrum ook goed gebruikt kunnen

worden voor onderzoek naar de rest van de

faunaen flora van deeilanden.

Om fondsen voor eendergelijke, eenvoudige huis-

vesting en het uitgebreidere onderzoek bijeen te

brengen starten de Rangers (jeugdleden) van het

Wereld Natuur Fonds-Nederland eenactie met de

leus 'Geef de Rob de ruimte’. In het kader van de-

ze actie zullen de Rangers certificaten verkopen
aan familie, vrienden en kennissen. Met de ver-

koop van deze certificaten dingen de Rangers mee

in een speciale prijzenpot. De kopers van eencerti-

ficaat kunnen door het insturen van een puzzel-
kaart die aanhet certificaat vastzit ook meedingen

naar mooie prijzen*.

De Juan Fernandez-pelsrob
De Juan Fernandez-pelsrob (Arctocephalus

philippii) is één van de zeven soorten van de

zuidelijke zeeberen of pelsrobben. De naam

zegt het eigenlijk al, deze pelsrobben leven op

het zuidelijk halfronden de Juan Fernandez-

pelsrob komt voor op de Juan Fernandez-ei-

landen, een eilandengroep in de Stille ofGro-

te Oceaan, voor de kust van Chili. Al die

soorten pelsrobben, maar ook de zeeleeuwen

of haarrobben horen tot de familie van de

oorrobachtigen. Ze bezitten namelijk alle-

maal — weliswaar hele kleine — oorschel-

pen. Samen met de familie van de walrussen

en de familie van de zeehondachtigen horen

ze tot deorde van de zeeroofdieren.

De Juan Fernandez-pelsrob is een zeezoog-

dier. Een zoogdier dat geheel aangepast is

aan het leven in zee. Net als alle andere zoog-

dieren ademen de pelsrobben door longen, ze

moeten bij het zwemmen dus regelmatig naar

de oppervlakte komen om in- en uit te kun-

nen ademen. Dan openen ze hun neusgaten,

die onder water altijd gesloten zijn. Pelsrob-

ben hebben net als alle andere zeeroofdieren

een helekorte staart.

Lichaamsbouwen voortbeweging

De lichaamsbouw van pelsrobben lijkt meer

op die van landroofdierendan op die van de

echte zeehonden. De pelsrobben hebben een

langere hals dan de zeehondensoorten. Hun

roeispaanachtige vinpoten zijn aan deonder-

kant kaal en de achterste vinpoten kunnen

naar voren onder de buik worden gelegd,

zodat ze op hun voeten weg kunnen waggelen

en zelfs over klippen kunnen klauteren. Op

het land kunnen ze, op korte afstand, verba-

zend snel vooruitkomen.

Met deze foto van

een Chileense bio-

loog met een Juan

Fernandez-pelsrob

op schoot trachten

de World Wildlife

Rangers met hun

fondswervingsactie

geld bijeen te krij-

gen voor een speci-

aal project ter be-

scherming van deze

pelsrobben.
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Bij rustig zwemmen gebruiken de pelsrobben

uitsluitend hun krachtige voorste vinpoten,

daarroeien ze als het ware mee. Alleen als ze

snel zwemmen gebruiken ze ook hun buig-

zame achterste vinpoten en het achterlijf als

propeller.

De pelsrobben hebben onder hun ruige dek-

haar (hieraan hebben ze hun naam te dan-

ken), nog eens een dichte laag wolhaar. Juist

vanwege deze mooie en waardevolle vacht

zijn de pelsrobben vroeger met miljoenen te-

gelijk afgeslacht. Onder de huid hebben pels-

robben nog een dikke speklaag.

Uiterlijk en grootte

De mannetjes, donkergrijs van kleur, hebben

goed ontwikkelde manen van langer, lichter

haar om nek en schouders. Aan de onder-

kant zijn de mannetjes meer geelbruin van

kleur en hun vinpoten zijn roodachtig bruin

gekleurd. De wijfjes daarentegen zijn meer

gelijkmatiggrijsbruin van kleur.

De mannetjes hebben een lichaamslengte van

ongeveer 2 m en wegen ± 130 kg. De vrouw-

tjes zijn ongeveer 1,5 m lang en hun gewicht

wordt geschat tussen de40 en 50 kg. De man-

netjespelsrobben zijn dus veel groter en in-

drukwekkender dan de vrouwtjes.

Sociaal gedrag

In de paartijd vormen de Juan Fernandez-

pelsrobben groepen. De koeien (vrouwtjes)

vormen dan om de volwassen bullen (manne-

tjes) kleine harems. De bul zal zijn harem

altijd goed verdedigen tegen eventuele riva-

len. De kolonies worden tussen de rotsblok-

ken en in grotten op de kust gevormd. Zo’n

harem is dus meestal alleen toegankelijk van-

uit zee. Zodra het territoriumeenmaal geves-

tigd is, hoeft het niet voortdurend verdedigd

te worden, want de aanwezigheid van een

dreigende bul is dan wel voldoende. In het

voorjaar worden de jongen geboren. De eer-

ste vier weken kunnen de jongen helemaal

niet zwemmen en worden ze gevoed door hun

moeder. Tussen de rotsblokken kunnen de

jonge dieren en hun moeders bescherming

vinden tegen de warme middagzon. Pas in

het najaar zoeken de jongen vrijwillig het

water op.

Fotorechtsboven:

Foto van de laatste Juan Fernandez-pelsrobben,
waarvoor de World Wildlife Rangers zich nu hebben

ingezet. Een mannetjes pelsrob waakt over zijn wijfje
enkinderen.

De wetenschappelijk onderzoeker Daniel Torres met

een Juan Fernandez-pelsrob in zijn armen. In 1978

stelde de Chileense regering op zijn verzoek de ge-

vraagdebescherming in.
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Pelsrobben voeden zich, net als alle andere

zeeroofdiersoorten, voornamelijk met vis.

Bedreiging
De biologie van de Juan Fernandez-pelsrob-

ben is eigenlijk nog nooit nauwkeurig bestu-

deerd. Dit komt omdat men vanaf het begin

van de vorige eeuw tot 1965 meende dat deze

pelsrobbensoort was uitgestorven. Om een

idee te geven hoe enorm talrijk de Juan Fer-

nandez-pelsrob eens geweest moet zijn: een

Engelse zeevaarder schreef in het jaar 1623;

’Geen stukje rots of klip hier op deze eilan-

den of het is zo overdekt met deze dieren dat

je bijna nergens aan landkunt slappen. Het

moeten er miljoenen zijn, want ook de zee er-

omheen is vol met ze, zwemmend, spelend,

zonnend. ’

En een Fransman noteerde in

1768: 'Al worden er in één nacht vele duizen-

den gedood, het zal de volgende dag niet eens

opvallen. 'Toen was namelijk de jacht op de-

ze pelsrob in volle gang. Een Spaanse rob-

benjager schrijft in 1786 in zijn verslag: ’lk

schat dat er hier de laatste 7 jaar meer dan 3

miljoen robben bemachtigd zijn. Zelf heb ik

er in die tijd over de 100.000 verhandeld.'

Maar twintig jaar later meldt een Engelse

handelaar: 'De bonthandel hier is niets meer.

er zijn praktisch geen robben meer over.'

Gelukkig zijn er de laatste jaren weer een

aantal kleine kolonies pelsrobben waargeno-

men op de Juan Fernandez-eilanden. Door

de wet zijn de dieren beschermd, maar nog

steeds worden ze bedreigd door stroperij,

rustverstoring en epidemische ziekten.

World Wildlife Rangers, Junioren Wereld Na-

tuur Fonds, postbus 284, 3700 AG Zeist, 03404-

22144.

Robbenjagers omzeilenEG-verbod

Volgens Greenpeace is het EG-verbod op het

importeren van huiden van jonge zeehonden

tot twee weken niet doeltreffend.

Volgens deze organisatie omzeilen de Cana-

dezen het verbod door nu te jagen op vier we-

ken ouderobben.

Het Canadese ministerieheeft toegegeven dat

gejaagd wordt op Zadelrobben van ongeveer

vier weken oud. Tot nu toe (5 april 1984) zijn

6000 dieren afgeslacht. In totaal wil men er

180.000 stuks doden.

Medewerkers van Greenpeace, die begin april

foto’s trachtten te maken van jonge zeehon-

den, werden gearresteerd. Volgens de Cana-

dese wet ter bescherming van zeehonden mo-

gen jonge robben niet te dicht worden bena-

derd om verstoring te voorkomen. Voor de

jagers wordt echter een uitzondering ge-

maakt.


