
zadelrob

verspreiding van de zadelrob (bij benadering)

Pagophilus groenlandicus

Wetenschappers denken dat

zeehonden zich ontwikkeld hebben uit

landdieren die verwant waren aan

moderne zoogdieren als honden en

beren. Deze dieren zouden zo’n 30

miljoen jaar geleden in zee hebben

geleefd, mogelijk omdat daar toen

meer voedsel te vinden was. De

oudste fossielen van deze voorouders

van de zeehond zijn gedateerd op

meer dan 23 miljoen jaar!

Zadelrobben eten een verscheidenheid aan schaaldieren
en vissoorten. Hun dieet lijkt te wisselen per leeftijd,
seizoen, jaar en locatie.

De Noordwest-Atlantische populatie legt elk jaar zo’n
3.000 km af bij de trek tussen het Canadese
noordpoolgebied en de oostkust van Canada!

Pagophilus groenlandicus betekent

“de ijsliefhebber uit Groenland”

De vrouwtjes bevallen elk jaar rond dezelfde tijd op het
drijfijs van één pup.

Elk voorjaar verandert het drijfijs voor de Canadese oostkust in een enorme
crèche voor jonge zadelrobben – naar schatting worden er elk jaar maar
liefst 900.000 pups geboren. De pasgeboren pups zijn eerst nog mager en
hebben een rafelige vacht, maar ze veranderen dankzij de melk van hun
moeder al snel in dikke, wollige zeehondjes.

Na zo’n twee weken laat de moederzeehond haar pup alleen op het ijs
achter. De pup begint dan zijn witte vacht af te werpen, om plaats te maken
voor de typische gladde, zilverkleurige vacht van de wat oudere pup, die in
deze fase ‘beater’ genoemd wordt.

Als het ijs onder hen begint te smelten, gaan de zeehondenpups het water in
en leren ze zwemmen en voedsel zoeken. In het begin zijn ze nog onhandig
en onwennig, maar al snel groeien ze uit tot sierlijke, krachtige zwemmers.
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Zadelrobben zwemmend onder het ijs
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Een jonge zadelrob op het drijfijs in de Golf van St. Lawrence, Canada
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Pagophilus groenlandicus

Zeehonden drinken geen zout
water. Zelfs als ze onder water
eten, houden spieren in de keel het
meeste zeewater buiten. Al het
water dat zeehonden nodig hebben,
halen ze uit hun voedsel. Als er
zoet water voorhanden is, wordt dit
soms wel door zeehonden
gedronken, en jonge zadelrobben
ziet men vaak sneeuw eten.

Er worden drie afzonderlijke populaties zadelrobben
onderscheiden, op basis van de plaats waar ze zich
voortplanten: de Noordwest-Atlantische populatie, de
populatie in de Groenlandzee, en de populatie van de
Witte Zee/Barentszee.
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Als de pups niet langer bij de moeder drinken, beginnen al snel de haren van de witte
vacht los te laten en uit te vallen, waarna de vacht van de jongvolwassen fase
tevoorschijn begint te komen. In deze fase worden de pups ragged jackets
(‘rafeljassen’) genoemd, als verwijzing naar hun ‘rafelige’ voorkomen. Deze fase duurt
een week of iets langer.

Als de zeehondjes niet meer bij hun moeder drinken, gemiddeld 12 dagen na de
geboorte, wegen de meeste pups zo’n 36 kg of meer. Onder de langere haren van de
whitecoatvacht ontwikkelt zich nu de vacht van de jongvolwassen fase. De donkergrijze
vlekken van deze nieuwe vacht schijnen door de lichte vacht heen, en daarom worden
de zeehonden in deze fase greycoats (pup met grijze vacht) genoemd.

De jonge zadelrobben groeien snel, dankzij het hoge vetgehalte in de moedermelk. De
pups drinken ongeveer 12 dagen bij hun moeder, en in die periode komen ze ongeveer
2,2 kg per dag aan. Meer dan de helft van deze gewichtstoename wordt opgeslagen in
de vorm van vet, blubber genoemd. De pups worden nu fat whitecoats (dikke pup
met witte vacht) genoemd en brengen de meeste tijd slapend op het ijs door, waarbij
ze alleen wakker worden om bij hun moeder te drinken.

De pasgeboren zadelrob komt ter wereld met een gelige vacht, een kleur die ontstaat
doordat het vruchtwater in de baarmoeder op de vacht afgeeft. Deze pasgeboren
zeehondjes worden yellowcoats genoemd, ze wegen 9 tot 10 kg en zijn circa 92 cm
lang. In deze fase zijn de pups nog vrij mager en zijn kop en nek nog duidelijk van
elkaar te onderscheiden, doordat ze nog niet de dikke laag isolerende blubber van de
wat oudere zeehondjes hebben.

Na twee of drie dagen verliezen de pups hun gelige kleur – de vacht is dan gebleekt
door de zon, of schoongespoeld door de regen – en wordt hun vacht helderwit. In deze
fase worden ze thin whitecoats (magere pup met witte vacht) genoemd. Dankzij de
melk van hun moeder worden deze thin whitecoats al snel zwaarder en sterker, en
neemt hun coördinatievermogen toe

Zadelrobben maken in de loop van hun leven een aantal duidelijk te onderscheiden fasen door,

die elk een aparte naam hebben gekregen. De witte, wollige fase van de heel jonge zadelrob

zullen de meesten wel kennen, maar hoe de wat oudere dieren er precies uitzien zullen minder

mensen weten. Zijn algemene benaming dankt de zadelrob aan de zwarte, V-vormige vlek die

bij de volwassen dieren op de rug zichtbaar is.
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Zodra ze hun pup niet meer voeden, kunnen de vrouwtjes al paren voor het volgende
jaar. Daarna beginnen ze aan hun trek naar het noorden. Onderweg doorlopen ze de
jaarlijkse rui, en ruilen ze hun oude vacht in voor een nieuwe. Vervolgens trekken de
zeehonden verder noordwaarts naar de zomerse voedselgronden tussen noordelijk
Canada en de westkust van Groenland. Daar blijven ze tot de maand december,
wanneer ze opnieuw de lange reis naar het zuiden maken, naar de geboortegronden
voor de kust van Newfoundland en in de Golf van St. Lawrence.

De vacht van een volwassen zadelrob is duidelijk herkenbaar, dankzij de kenmerkende
zwarte zadelvormige vlek op de rug. Het gezicht is eveneens zwart, en de rest van de
vacht is zilvergrijs en vrijwel zonder vlekken. Dieren met deze vacht worden oude
zadelrobben genoemd, en kunnen 5 tot wel 30 jaar oud zijn, met een lengte van zo’n
1,7m, en een gewicht van 130 kg of meer. Vrouwtjes kunnen kort nadat ze vijf jaar zijn
geworden al hun eerste pups krijgen, maar de meest vrouwtjes planten zich pas voort
als ze 6 of 7 jaar oud zijn.

Dieren van volwassen formaat met een combinatie van de gevlekte bedlamervacht en
de zadelvormige vlek van de volwassen vacht worden gevlekte zadelrobben
genoemd. De overgang van bedlamervacht naar volwassen vacht begint wanneer het
dier geslachtsrijp wordt. Terwijl bij de meeste mannetjeszadelrobben de zwarte
zadelvormige vlek vrij abrupt verschijnt, duurt deze overgang bij de vrouwtjes
gewoonlijk langer, en bij sommige vrouwtjes verschijnt er zelfs nooit een volledig zadel.

Als de witte vacht in zijn geheel is verdwenen, en de onderliggende kortharige
zilvergrijze vacht met zwarte vlekken zichtbaar is, wordt de jonge zadelrob een beater
(‘klopper’) genoemd. Beaters zijn in het begin nog onhandige zwemmers, en hun naam
verwijst naar de manier waarop ze bij hun eerste pogingen om te zwemmen en te
duiken op het wateroppervlak slaan. Het overgrote deel van de zeehonden die tijdens
de commerciële jacht worden gedood, zijn beaters, pups tussen 3 weken en 3
maanden oud.

Tussen 13 en 14 maanden valt de beatervacht uit en wordt deze vervangen door een
vergelijkbare gevlekte vacht. In deze fase worden de zeehonden bedlamers genoemd,
wat is afgeleid van het Franse ‘bête de la mer’, in het Nederlands ‘beest van de zee’.

Pagophilus groenlandicus

De levensfasen van de zadelrob
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Zeehonden en de zeehondenjacht

Een beater op het drijfijs in de Golf van St. Lawrence, Canada

© Stewart Cook l IFAW

Leidinggevende politici wereldwijd en het publiek bewust maken van
de vele problemen die de jacht met zich meebrengt

Het documenteren van overtredingen van Canada’s Marine
Mammal Regulations

Ondersteuning bieden aan essentieel wetenschappelijk onderzoek
naar problemen met de populatie zadelrobben.

Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat de IFAW-campagne
zowel binnen de Canadese overheid als internationaal inmiddels
op de hoogste niveaus onderwerp van gesprek is. Bovendien
hebben ze er mede toe geleid dat er in verschillende landen over
de hele wereld nationale wetgeving is aangenomen om
zeehondenproducten te verbieden.

Het IFAW zal zich tegen deze wrede en niet-duurzame jacht
blijven verzetten totdat wordt besloten tot volledige afschaffing.

Mensen jagen om verschillende redenen op
zeehonden. Sommige mensen doden zeehonden als
bron van voedsel of kleding. Dit is jagen voor
levensonderhoud, iets waartegen het IFAW geen
bezwaar maakt. De meeste zadelrobben in Canada
worden echter enkel en alleen gedood voor hun vacht,
die op de internationale markt verkocht wordt. Dit
wordt Canada’s commerciële zeehondenjacht
genoemd, en als we het op My Animal Island over de
zeehondenjacht hebben, dan bedoelen we deze
commerciële jacht.

WAAROM MENSEN OP ZEEHONDEN JAGEN

Op jonge zadelrobben wordt gejaagd om hun zilvergrijze, gevlekte vacht. Deze
vacht wordt gebruikt voor het maken van jassen, laarzen en andere luxe
modeartikelen. In 2006 was 98% van de jonge zeehonden die gedood werden
tussen de 2 weken en 3 maanden oud. Pups van deze leeftijd worden ‘beaters’
genoemd, naar wordt aangenomen vanwege de manier waarop deze jonge dieren op
het water ‘slaan’ als ze voor het eerst proberen te zwemmen en te duiken.

FRONT

GOLF

Er zijn twee gebieden waar om commerciële redenen
op zeehonden wordt gejaagd: in de Golf van St.
Lawrence (bekend als de ‘Golf’) en voor de kust van
Newfoundland en Labrador (bekend als het ‘Front’).
In de Golf worden de zeehonden gewoonlijk
neergeknuppeld met een stok met een grote metalen
punt aan het eind (een hakapik genoemd), maar aan
het Front worden meer zeehonden afgeschoten.
Beide methoden kunnen een wrede en pijnlijke dood
voor de zeehonden tot gevolg hebben.

Sheryl Fink l IFAW

Sommige mensen jagen
ook op zeehonden
omdat ze vinden dat ze
overlast veroorzaken. Dit
gebeurt bijvoorbeeld als
vissers denken dat ze
met zeehonden moeten
concurreren om vis, of
als een zeehond de
netten of uitrusting van
een visser beschadigt.

Veel mensen zijn verrast te vernemen dat Canada nog steeds jacht

maakt op jonge zadelrobben. De Canadese jacht op zadelrobben is

zelfs de grootste jacht op zeezoogdieren ter wereld. Tussen 2003 en

2006 zouden meer dan een miljoen jonge zeehonden zijn gedood.

Het IFAW zet zich al sinds 1969 in om Canada’s commerciële
zeehondenjacht een halt toe te roepen, vanwege de mishandelingen
en het leed die deze jacht voor de zeehonden met zich meebrengt.
Op dit moment spant het IFAW zich op de volgende fronten in:
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HET IFAW STRIJDT VOOR EEN EINDE AAN CANADA’S

COMMERCIËLE JACHT

OVER ONZE ACTIES
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Zadelrobben en de opwarming van de aarde

Zadelrobben hebben drijfijs nodig om

hun pups te werpen en te zogen. Als er

geen ijs is, bevallen ze noodgedwongen

in het water – iets wat de pups niet

overleven. Als de aanstaande moeders

er wel in slagen ijs te vinden, maar het

ijs afbreekt voordat de pups sterk

genoeg zijn om het alleen en zonder

moedermelk te redden, sterven ze

alsnog. Een sterk, aaneengesloten

ijsplatform is van levensbelang voor

het voortbestaan van deze soort.

Helaas is het zo dat de

ijsomstandigheden in Atlantisch

Canada in 10 van de 12 voorbije jaren

slechter zijn geweest dan normaal. En

dit is nu precies het gebied waar deze

zeehonden dringend ijs nodig hebben

om hun pups te werpen. Sommige

wetenschappers spreken hun

bezorgdheid uit over het voortbestaan

van de zadelrob in de toekomst als de

aarde steeds verder opwarmt.

We zetten ons in om een einde te maken aan de jacht op zadelrobben die
het voortbestaan van de soort in gevaar brengt. Op dit moment worden
er meer zadelrobben gedood dan er geboren worden en overleven, en
daardoor neemt de populatie af. Nu met de opwarming van de aarde de
druk op zeehonden toeneemt, zou men er verstandig aan doen te stoppen
met de commerciële jacht op zadelrobben, om deze soort een kans op
overleven te geven.
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Een jonge zadelrob in de Golf van St. Lawrence probeert uit alle
macht vast ijs te bereiken © IFAW l Stewart Cook

Een sterk, aaneengesloten ijsplatform is van

levensbelang voor het voortbestaan van de

zadelrob! © IFAW l David White

We doen wetenschappelijk onderzoek naar de veranderende
ijsomstandigheden en onderzoeken welke gevaren de klimaatverandering
met zich meebrengt voor zadelrobben en andere zeehonden die het ijs
nodig hebben om te kunnen overleven.

We moedigen mensen aan in actie te komen om de klimaatverandering
tegen te gaan en de gevaren voor zadelrobben te verminderen.

We vragen aandacht voor de klimaatverandering en de verwachte
gevolgen daarvan voor zadelrobben.

De wetenschappelijke naam van de zadelrob is Pagophilus groenlandicus,

wat ‘de ijsliefhebber uit Groenland’ betekent. Maar zadelrobben zijn niet

alleen ‘dol op’ ijs – ze hebben het nodig om te kunnen overleven. Van

zadelrobben wordt zelfs aangenomen dat ze een extra groot risico lopen

door de gevolgen van de opwarming van de aarde.

We beperken ons eigen energieverbruik en onze CO2-uitstoot!

De opwarming van de aarde gaat in de toekomst voor een hoop

veranderingen zorgen, en we weten nog niet hoe al die veranderingen

eruit gaan zien. Maar wanneer we denken dat een bepaalde soort,

zoals de zadelrob, een essentieel leefgebied gaat kwijtraken als gevolg

van deze opwarming, dan is er een aantal dingen dat we kunnen doen

om de soort te helpen overleven. Dit is wat het IFAW doet:

HET IFAW HELPT ZEEHONDEN IN EEN OPWARMENDE WERELD
In de Golf van St. Lawrence was 2007 een van de

slechtste jaren die ooit zijn opgetekend. Terwijl

waarnemers van het IFAW in de Zuidelijke Golf naar

jonge zadelrobben zochten, voorspelden enkele

wetenschappers dat de sterfte onder pups in deze regio

wel eens uit zou kunnen komen op 100%. De Canadese

regering negeerde echter de eis van het IFAW om met de

zeehondenjacht te stoppen, en stond toe dat er op de

weinige overlevende pups gejaagd werd. Omdat

zadelrobben zich pas voortplanten als ze 5 of 6 jaar oud

zijn, zal de volledige impact van de slechte ijscondities

pas over een aantal jaren duidelijk zijn.

ZADELROBBEN IN GEVAAR DOOR OPWARMING VAN DE AARDE

SPEERPUNTEN
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