GEWONE ZEEHOND
Huiler

Je zou het bijna niet geloven, maar een gewone zeehond is een echt
roofdier! De zeehond is met zijn gestroomlijnde lichaam, speciale neus en
handige snorharen helemaal aangepast op het jagen onderwater.

DIERENPASPOORT GEWONE ZEEHOND
LATIJNSE NAAM:
LEEFGEBIED:

VOEDSEL:
LEEFTIJD:
GEWICHT:
DRAAGTIJD:
AANTAL JONGEN:
IUCN-STATUS:

Phoca vitulina
langs de kusten van de noordelijke
Atlantische Oceaan en Grote Oceaan. In
Nederland langs de kust van de Wadden- en
Noordzee.
vissen, inktvissen en kleine kreeftachtigen
vrouwtjes tot 25 jaar
mannetjes tot 20 jaar
tot 130 kg
7 maanden
1, soms 2 per worp
niet bedreigd

HOE ZIE IK ER UIT?
Vacht
Je ziet het niet altijd, maar een gewone zeehond heeft een echte vacht! De
vacht heeft een grijze tot bruingrijze kleur en zwarte vlekken. De vacht bestaat
uit twee soorten haren. Kleine zachte onderharen dichtbij de huid en lange,
stugge haren er bovenop. Ook heeft een zeehond een dikke speklaag. Door de
combinatie van vacht en vet blijft hij lekker warm!
Hobbelen
Een zeehond heeft vier vinnen. Twee
voorvinnen en twee achtervinnen. De
voorvinnen gebruikt hij om tijdens het
zwemmen te sturen. Met zijn lichaam en
achtervinnen maakt hij snelheid. Op het
land gaat een zeehond veel minder snel.
Dan hobbelt hij vooruit op zijn buik.

Speciale neus
Een zeehond is een zoogdier en haalt boven water
adem. De neus van een zeehond is goed
aangepast aan het leven in het water. De
neusgaten zijn dicht en gaan open als de hij
ademhaalt. Verder zit de neus bovenop zijn snuit
waardoor de zeehond maar een klein deel van zijn
kop boven water hoeft te houden om adem te
halen.

WAAR WOON IK?
De gewone zeehond leeft langs de kusten van de noordelijke Atlantische Oceaan
en de Grote Oceaan. In Nederlands komt hij voor langs de kust van de Waddenen Noordzee. In verband met de aanmaak van vitamine D in de huid ligt de
gewone zeehond regelmatig te zonnebaden. Hiervoor zoekt hij bij voorkeur een
afgelegen zandbank uit. Bij het minste of geringste onraad duikt hij snel weer het
water in.
Dutje
Een zeehond brengt het grootste deel van zijn leven door in het water. Hij kan er
zelfs slapen! Dit doet hij vaak rechtop drijvend aan de oppervlakte, maar soms
ook onderwater.

WAT EET IK?
Een gewone zeehond jaagt in het water op verschillende soorten vissen,
inktvissen en kreeftachtigen. Als de zeehond een kleine prooi heeft gevangen,
slikt hij die in één keer door. Om grote vissen te kunnen eten gebruikt hij zijn
scherpe nagels. Hiermee scheurt hij zijn prooi in stukken. Water drinken hoeft
een zeehond niet. Hij krijgt met zijn voedsel genoeg vocht binnen.
Snorharen als bril
Een zeehond gebruikt zijn gevoelige snorharen bij het jagen op vis. Met deze
handige snor voelt hij aan de bewegingen van het water waar de vis zwemt. Zo
kan hij zelfs in donker of in troebel water zijn voedsel vinden!

MIJN FAMILIE EN IK
De paartijd van de gewone zeehond valt in juli en augustus. Het mannetje
probeert een vrouwtje te versieren met een baltsritueel. Na het paren gebeurt er
iets bijzonders. Het bevruchte eitje nestelt zich niet meteen in de baarmoeder van
het vrouwtje, zoals bij de meeste zoogdieren, maar pas na een maand of drie. Dit
wordt ook wel de stille zwangerschaps-fase genoemd. Na tien maanden wordt er
een jong geboren. Het jong wordt aan land of op een zandplaat geboren en kan
bijna direct zwemmen. Dit is belangrijk om te kunnen overleven. De zandplaten
stromen namelijk bij iedere vloed weer onder water.

Huiler
Een jong dat zijn moeder kwijt is, wordt
hij ook wel een ‘huiler’ genoemd. Dat
komt doordat het jong klagelijk om zijn
moeder roept. Gelukkig kunnen veel
moeders juist door het ‘huilen’ hun jong
terugvinden.
Samen sterk
Een zeehond ligt graag samen met
andere zeehonden op het land. In een
groep is de zeehond namelijk minder
kwetsbaar en kan hij de rest van de
groep waarschuwen bij gevaar. In het
water leeft hij wel vaak alleen. Dan
hoeft hij zijn vissen met niemand te
delen!

IN OUWEHANDS DIERENPARK
Waar vroeger badgasten hun baantjes trokken, zwemmen nu zeehonden rond!
Natuurlijk is het zwembad wel eerst helemaal omgebouwd. De zeehonden
zwemmen in ‘Het Wad’ en voelen zich daar helemaal thuis. Ze hebben zelfs
gezelschap van een groep aalscholvers. Deze vogels komen de zeehonden in het
wild ook wel eens tegen. Bezoekers lopen via een brug over het water en hebben
zo een mooi uitzicht op de streken van de zeehonden. Zwemmen, duiken, spelen
of luieren? De zeehonden doen het allemaal!

HELP!
De grootste natuurlijke vijanden van de gewone zeehond zijn haaien en orka’s.
Toch vormt de mens ook een grote bedreiging. Zo werd er vroeger veel op
gewone zeehonden gejaagd, omdat mensen dachten dat ze alle vis opaten. Sinds
1975 is de jacht op de gewone zeehond in Nederland verboden. Ook vervuiling
is een grote bedreiging voor de gewone zeehond. Hij raakt verwond door plastic
of zelfs onvruchtbaar door de vervuiling met PCB’s. Verder raken zeehonden nog
weleens verstrikt in visnetten.
PCB
PCB is de afkorting van polychloorbifenyl. Dit is een stof die veel werd gebruikt in
bijvoorbeeld isolatie- of koelvloeistoffen. Helaas zijn veel PCB’s in de (zee)bodem
terecht gekomen waar vissen de stof binnen hebben gekregen. Doordat PCB’s zo
moeilijk afbreekbaar zijn, hopen ze zich op in het vetweefsel van dieren.

Schadelijke effecten treden daardoor vaak op bij dieren die aan het einde van een
voedselketen staan, zoals de gewone zeehond. Hij eet veel vissen en krijgt
daardoor ook veel schadelijke stoffen binnen.

WIST JE DAT…
Wist je dat een zeehond op een zeeleeuw lijkt, maar er wel duidelijke verschillen
zijn?
Zo heeft een zeeleeuw oorschelpjes en een zeehond niet. Een zeeleeuw heeft
grote voorvinnen waar hij op kan lopen. Een zeeleeuw heeft kleine voorvinnen en
beweegt zich daarom hobbelend voort over land.

Kijk voor meer diereninformatie op
www.ouwehand.nl

