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Inleiding
Welkom bij “Leven onder de Golven – Bescherm het leven in de 
zee”, een informatieve activiteitengids, speciaal ontwikkeld voor 
IFAW’s Animal Action Week. 

Dit jaar ligt de focus van de Animal Action Week op de wereldzeeën; 
dit pakket behandelt de dreigende gevaren voor het leven in de zee, 
en gaat over de vraag wat wij kunnen doen om het te beschermen.

Het lespakket kan worden gebruikt bij wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde, aardrijkskunde, Nederlands en drama, voor kinderen van 
10 tot 15 jaar, voor de laatste twee klassen van de basisschool en de 
onderbouw van de middelbare school.

Meer informatie over activiteiten op het gebied van voorlichting en 
onderwijs kunt u vinden op de website www.ifaw.nl onder het kopje 
Animal Action Week.

Aantekening voor docenten 
De film “Leven onder de Golven” en de bijbehorende -quiz “Wat is jouw 
score?” op bladzijde 10, gaan over de invloed van de mens op het leven 
in de wereldzeeën, en hoe deze invloed ons uiteindelijk allemaal treft.
Deze gids verschaft ook waardevolle informatie over de film en educatieve 
activiteiten op bladzijden 10 t/m 16, inclusief de quiz. De informatie kan 
worden gebruikt voor een uitgebreide discussie met de leerlingen. Alvorens 
de film te bekijken, kan het handig zijn om bepaalde punten op het bord 
te schrijven, of te beginnen met de “Wat is jouw score?”-vragenlijst. De 
antwoorden van de quiz staan ondersteboven onderaan de bladzijde.
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Over het IFAW
Het IFAW is een internationale organisatie, die meer dan 39 jaar geleden 
is opgericht in Canada. Het IFAW heeft als doel om het welzijn van wilde 
dieren en huisdieren te verbeteren, door de commerciële uitbuiting van 
dieren tegen te gaan, de leefomgeving van wilde dieren te beschermen 
en hulp te bieden aan dieren in nood. Aangezien het lot van mensen en 
dieren onlosmakelijk aan elkaar verbonden is, zoekt het IFAW een manier 
om dierenwelzijn en natuurbescherming te verbeteren, waar mens en dier 
beiden voordeel van hebben. Het IFAW heeft in 16 landen een kantoor en 
wereldwijd twee miljoen donateurs.
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De meeste wetenschappers zijn het erover 
eens dat het eerste leven is ontstaan in de 
oceaan, vanuit oercellen die zich meer dan 
een miljard jaar geleden gevormd hebben.

De oceanen bestaan al zo’n 4 miljard jaar. 
De helft van al het water in de oceanen 
zat al binnen in de aarde toen ze ongeveer 
4,5 miljard jaar geleden ontstond als een 
vurige bol. Toen de aarde afkoelde, kwam 
er stoom (waterdamp) naar buiten, als een 
soort gigantische regenbui die duizenden 
jaren duurde. De andere helft van het water 
op onze planeet kwam van de duizenden 
kometen, bestaande uit steen en ijs, die in 
de beginjaren insloegen in het aardoppervlak. 
Het ijs smolt en werd water.

Zo’n 250 miljoen jaar geleden, toen de 
aarde slechts één groot stuk land had, was er 
ook maar één oceaan, die we “Phantalassa” 
noemen. Toen het land zich splitste in 
meerdere delen, ontstonden er ook meer 
oceanen, ook al zijn ze nog altijd met elkaar 
verbonden. 75% van het aardoppervlak is 
bedekt met water, en daarom wordt de aarde 
ook wel de “Blauwe Planeet” genoemd.

De oceanen veranderen voortdurend 
als gevolg van de krachten van de 
natuur, zoals schuivende continenten 
en vulkaanuitbarstingen. De Rode Zee 
bijvoorbeeld, is ontstaan toen Afrika en Arabië 
50 miljoen jaar geleden uit elkaar schoven – en 
wordt nog elk jaar twee cm breder.

Wetenschappers denken dat over ongeveer 
10 miljoen jaar een groot gedeelte van 

Oost-Afrika onder water zal komen te staan, 
waardoor er een nieuwe zee gevormd zal 
worden. De Middellandse Zee was 6 miljoen 
jaar geleden opgedroogd toen de Straat 
van Gibraltar (het water tussen Spanje en 
Marokko) dicht ging, omdat Spanje en Afrika 
tegen elkaar aan schoven. De Middellandse 
Zee verdampte gewoonweg. Men verwacht 
dat dit in de verre toekomst nog wel eens zal 
gebeuren.

De oceanen vormen de levensbron van 
onze planeet: leven op aarde is niet mogelijk 
zonder water. De golfstromen in de oceaan 
zijn van levensbelang voor de verspreiding 
van warmte, voedsel en zuurstof over de 
hele aarde. Het grootste en belangrijkste 
systeem van golfstromen op aarde heet 
de “Thermohaliene Circulatie”, ook wel de 
“Grote Transportband” genoemd, en doet 
er ongeveer duizend jaar over om de hele 
route rond de wereld af te leggen. Toen de 
“Thermohaliene Circulatie” 250 miljoen jaar 
geleden tijdelijk niet goed functioneerde, is 
90% van al het leven op aarde uitgestorven: 
het hoogste percentage ooit in de 
geschiedenis van de aarde.

In de Grote Oceaan veroorzaken 
golfstromen soms een tijdelijke 
klimaatverandering, genaamd El Niño. Dit 
gebeurt om de paar jaar en het veroorzaakt 
stortregens in Zuid-Amerika en, aan de andere 
kant van de wereld, vreselijke droogten in 
Australië en Indonesië. Ook in Afrika werden 
de gevolgen van El Niño waargenomen.

Levende 
   oceanen                

 In onze wereldzeeën kun je een 
onvoorstelbare hoeveelheid planten en 
dieren vinden. De dieren variëren van 
microscopisch klein plankton tot het grootste 
dier ter wereld, de blauwe vinvis. Er zijn bijna 
net zoveel vissoorten in de wereldzeeën als 
er diersoorten op het land en vogelsoorten 
bij elkaar zijn – ongeveer 14.000.

De kleinste diersoorten zijn misschien wel 
de belangrijkste. Plantaardig plankton is zo 
groot als een speldenknop, maar met z’n 
miljarden, als bijproduct van de fotosynthese, 
zorgen ze voor de helft van alle zuurstof 
in de wereld. En het leven op aarde is 
afhankelijk van zuurstof.

Zeedieren worden onderverdeeld in drie 
groepen: 

•  drijvers (zoöplankton) - zoals krill (zie blz. 
12) en kwallen;

•  bodemdieren (benthos) - zoals kreeften en 
zeesterren; 

•  vrij zwemmende dieren (nekton) - vissen, 
zeezoogdieren en zeevogels.

Al deze dieren lopen nu gevaar. Het is 
de trieste realiteit dat de oceanen, die al 
miljarden jaren bestaan, in de 21e eeuw 
in hun voortbestaan bedreigd worden. De 
voornaamste oorzaken zijn: vervuiling, 
jacht, overbevissing en de opwarming van 
de aarde. Dit zijn allemaal gevaren waar de 
mens verantwoordelijk voor is. De oceanen 
en hun dieren hebben nu meer dan ooit 
bescherming nodig.

De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat het 
eerste leven is ontstaan in de oceaan, vanuit oercellen die 
zich meer dan een miljard jaar geleden gevormd hebben.
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Een recent wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de wereldzeeën 
zwaar te lijden heeft van menselijke activiteiten.
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Reuzen van de oceaan

Japan doodt walvissen voor zogenaamd 
“wetenschappelijk onderzoek” en ontwijkt 
op die manier het verbod op commerciële 
walvisjacht dat sinds 1986 geldt. En er is 
weinig resultaat van enige betekenis gekomen 
uit deze twijfelachtige manier van onderzoek 
doen, behalve de dood van 15.000 walvissen 
in de afgelopen 25 jaar. Het walvisvlees 
wordt geserveerd als een bijzonder gerecht in 
Japanse restaurants. 

Het komende jaar zijn de walvisjagers van 
plan om meer dan 2.000 walvissen te doden 
voor commerciële doeleinden. Deze bedreiging 
voor de walvis is het makkelijkst te stoppen. 
Noorwegen en Japan zouden gewoon moeten 
ophouden met het doden van walvissen voor 
producten die we helemaal niet nodig hebben.

Ook vervuiling is een gevaar voor de walvis. 
Dit kan vervuiling zijn in de vorm van afval in 
de oceaan zoals plastic en chemicaliën, en de 
laatste jaren vormt ook geluidsvervuiling een 
steeds groter probleem. Bedenk dat het geluid 
van al die boten voor flink lawaai kan zorgen 
onder water!

Walvissen en dolfijnen kunnen bovendien 
verstrikt raken in visnetten overal ter wereld. 
Van sommige bedreigde walvissoorten, zoals 
de Noordkaper, weten we dat de overleving van 
hun kleine populatie wordt bedreigd doordat ze 
verstrikt raken in de touwen van kreeftenfuiken 
en en andere vismaterialen.

DNA detectives
Het IFAW financiert al meer dan 10 jaar het 

DNA-onderzoek van walvisvlees dat wordt 
verkocht in Japan en Zuid-Korea. Je kunt 
het vergelijken met DNA-onderzoek dat de 
politie doet na een misdrijf (monsters nemen 
van haren en huidschilfers bijvoorbeeld) om 
uit te vinden wie de mogelijke dader is. Zo 
kunnen onderzoekers uit een heel klein stukje 
walvisvlees zeer veel informatie halen.

Het door de IFAW gefinancierde onderzoek 
laat zien, dat er in Japan ook walvisvlees werd 
verkocht van soorten waarop officieel niet 
gejaagd wordt. Een voorbeeld hiervan is het 
vlees van de westelijke grijze walvis. Van deze 
soort zijn er nog maar 120 over in de wereld, 
en wordt met uitsterven bedreigd. Dus het 

onder vuur!

4

In de komende 
twaalf maanden, 
zullen er 2.000 
walvissen gedood 
worden voor 
commerciële 
doeleinden

Er is wetenschappelijk onderzoek nodig om erachter te komen waardoor ze 
precies bedreigd worden, maar dan wel door het onderzoeken van levende 
dieren in plaats van ze eerst te doden.
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Reuzen van de oceaan

doden van zelfs maar één van deze walvissen 
kan hun voortbestaan in gevaar brengen.

Met DNA-onderzoek kunnen we dus 
verschillende soorten identificeren, en zelfs 
zien uit welke populatie (groep) van walvissen 
ze komen. Het is ook mogelijk om een 
schatting te maken van het aantal walvissen 
dat gevangen is. Zo heeft DNA-onderzoek in 
Zuid-Korea uitgewezen dat er jaarlijks bijna 200 
werden gedood. Dit aantal werd in januari 2008 
bevestigd na een politie-inval in twee pakhuizen 
in Ulsa, in Zuid-Korea, waar 50 ton illegaal 
walvisvlees werd ontdekt.

Door gebruik te maken van dit DNA-
onderzoek, konden we laten zien dat het jagen 
op walvissoorten waarvan er nog iets meer 
rondzwemmen, zoals de dwergvinvis, gebruikt 
kan worden als dekmantel voor de verkoop 
van beschermde soorten. En dat is alwéér 
een argument om te stoppen met het jagen 
op walvissen, en één die zowel in Japan als 
daarbuiten zwaar weegt.

Walvistoerisme
Levende walvissen zijn veel meer waard dan 

dode. Het walvistoerisme is uitgegroeid tot een 
enorme internationale toeristenindustrie, waar 
jaarlijks miljoenen euro’s in omgaan. Want zeg 
nou zelf... wie zou er niet zo’n indrukwekkend 
dier willen zien?

Bultruggen zijn het nieuwste doel van de 
Japanse wetenschappelijke walvisjacht, die 
vooral plaatsvindt in de afgelegen wateren 
van de Zuidelijke IJszee rond Antarctica. De 
Internationale Walvisvaartcommissie, de IWC, 
heeft de Zuidelijke IJszee in 1994 uitgeroepen 
tot walvisreservaat. Drieëntwintig landen van 
de IWC stemden voor deze beslissing, en 

onder vuur!
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Massastrandingen
dolfijnen, en 5 soorten zeehonden gestrand.

CCSN is erachter gekomen dat de 
beste manier om massaal strandende 
zeezoogdieren te redden, is door te 
voorkomen dat ze stranden. Zodra het 
reddingsteam een groep walvissen of 
dolfijnen heeft ontdekt die gevaarlijk dicht 
langs de kust zwemt, gaat het team de zee 
op in kleine bootjes. Ze plaatsen akoestische 
apparatuur in het water die “pingers” 
worden genoemd. De pingers produceren 
onschadelijke, maar irritante, hoge geluiden 
die de dieren weer terugjagen van dichtbij de 
kust naar de open zee.

Het reddingswerk van CCSN is een 
onderdeel van een missie die bestaat uit drie 
delen. Elk van deze drie onderdelen richt zich 
op het behoud van zeezoogdieren en hun 
leefomgeving.

Bultruggen
alleen Japan stemde tegen. Japan was van 
plan om in 2007/2008, tijdens het afgelopen 
walvisjachtseizoen, 50 bultruggen te doden. 
Vanwege grote internationale weerstand tegen 
dit plan, heeft Japan besloten om het voorlopig 
uit te stellen. Desondanks bleven ze wel bij 
het plan om ongeveer duizend vinvissen en 
dwergvinvissen te doden.
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Eén van de vreemdste fenomenen binnen 
het dierenrijk zijn de massastrandingen 
van zeezoogdieren, waarbij ze met grote 
aantallen tegelijk op het strand belanden. 
Er is een aantal oorzaken voor deze 
massastrandingen bekend: ingewikkelde 
onderwatertopografie, sociale banden, 
storende geluiden onder water en extreme 
getijden. Maar vaak weten we simpelweg 
niet waarom de strandingen voorkomen. 

De plaatsen waar de meeste 
massastrandingen voorkomen, zijn: Cape 
Cod in de Verenigde Staten, Zuid-Australië 
en langs de kuststrook van Nieuw-Zeeland.

Het “Cape Cod Strandingsnetwerk” 
(CCSN) van het IFAW maakt melding van 
gemiddeld 226 strandingen per jaar, inclusief 
zo’n 11 massastrandingen. In de afgelopen 
jaren zijn daar 15 soorten walvissen en 
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Witte wonderen
Het snuitje van de witte zadelrob is één van 
de bekendste dierenplaatjes ter wereld. 
Volwassen zadelrobben worden ongeveer 
30 jaar oud en trekken elk jaar duizenden 
kilometers, terug naar de ijsschotsen 
waar de vrouwtjes hun jongen baren en 
voeden. Vandaar dat hun wetenschappelijke 
naam “Pagophilus groenlandicus” is, wat 
“Groenlandse ijsliefhebber” betekent.  
Vanaf dat ze ongeveer zes jaar oud zijn, 
werpen de vrouwtjes elk voorjaar één jong. 
De jongen veranderen in een razend tempo in 
donzige witte zeehondjes, en worden elke dag 
2,2 kg zwaarder.
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Grootste 
zeezoogdierenjacht ter wereld
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De grootste zeehondenjacht vindt plaats in Canada, 
waar van 2003 tot 2006 één miljoen zadelrobben 
zijn gedood.

Wetenschappers waarschuwen dat het aantal 
zeehonden waarop gejaagd mag worden te groot is, 
omdat de populatie (groep) daardoor te klein wordt 
en zich niet kan herstellen van zo’n groot verlies. 
De zeehondenpopulatie loopt een grote kans om de 
komende 15 jaar met 70% af te nemen.

De zeehonden worden doodgeslagen met 
een knuppel of doodgeschoten. De helft van de 

Opwarming van de aarde 
Wetenschappers waarschuwen ons voor de 

ernstige gevolgen van de klimaatverandering 
voor de oceanen en de dieren die erin leven. 
De negatieve effecten op zeezoogdieren zoals 
zeehonden en ijsberen zijn al te zien.

De zadelrobben bijvoorbeeld, naast het feit 
dat er op ze gejaagd wordt, krijgen te maken 
met het wegsmelten van het ijs dat ze nodig 
hebben om te overleven, door de opwarming 
van de aarde. 

Het ijs is van essentieel belang voor de 
zadelrobben, omdat hun jongen op het 
ijs geboren en gevoed worden. Zonder 
deze “kraamkamers” kunnen de jongen 
niet overleven. Als de vrouwtjes worden 
gedwongen om in het water te bevallen, gaan 
hun pups dood. Als ze wel ijs vinden, maar het 
smelt weg en breekt af, kunnen de jongen niet 
genoeg melk drinken en gaan ze alsnog dood. 
In tien van de twaalf jaar voorafgaand aan 
2007 was de conditie van het ijs slechter dan 
normaal, met als gevolg dat er grote aantallen 
zeehondenjongen stierven. Men denkt dat er 

in de Golf van St. Lawrence in Canada in 2002 
driekwart van de jonge zeehondjes op deze 
manier gestorven is. Volgens een schatting van 
onderzoekers van de Canadese regering, zijn in 
2007 bijna alle zeehondenpups omgekomen als 
gevolg van het gebrek aan ijs, nog vóórdat de 
zeehondenjacht begonnen was.

Elk jaar wordt er op honderdduizenden zeehonden gejaagd. De jacht vindt 
plaats in verschillende landen in de wereld, waaronder Canada, Rusland, 
Groenland (onderdeel van Denemarken), Noorwegen en Namibië.

zeehonden die in het water werden doodgeschoten 
zijn nooit meer teruggevonden. De Canadese regering 
zegt dat 98% van het geld dat verdiend wordt met 
de zeehondenjacht, afkomstig is van de pels van 
jonge zeehondjes tussen de twee weken en drie 
maanden oud. Van deze bontvellen worden onnodige 
luxeartikelen gemaakt, zoals bontjassen en andere 
kledingstukken. In het verleden kregen de zeehonden 
onterecht de schuld van de steeds kleiner wordende 
hoeveelheid vis in de zee, maar tegenwoordig weet 
men dat overbevissing en een verkeerd visserijbeleid 
de problemen veroorzaakten. De commerciële 
zeehondenjacht in Canada wordt internationaal 
veroordeeld, en zelfs de meerderheid van het 
Canadese volk is er tegen. Wereldwijd zijn regeringen 
bezig om de import van zeehondenproducten te 
verbieden. Ze geven daarmee aan dat ze niets te 
maken willen hebben met de wrede, niet duurzame, 
verspillende en onethische jacht. In juli van dit jaar 
heeft de Europese Unie besloten dat alleen bont 
van zeehonden die op een humane manier zijn 
doodgemaakt de Europese Unie binnen mag komen.

Russisch onderzoek naar 
zeehondenjacht 

Onderzoek van wetenschappers in de Witte Zee in 
Rusland over de afgelopen 10 jaar, heeft uitgewezen 
dat het aantal zeehondenjongen is gedaald naar een 
gevaarlijk niveau. In 2005 was dat aantal 110.000, 
nog maar een derde van wat het vier jaar daarvoor 
was. Het werk van het IFAW heeft ervoor gezorgd 
dat het jachtquotum voor zeehonden voor 2008 
is verlaagd met 30%. De Russische minister van 
Natuurlijke Rijkdommen heeft de regering dit jaar 
gevraagd om een volledige beëindiging van de jacht 
op zeehondenbaby’s van minder dan drie weken oud 
(die hebben nog een witte vacht). Deze eerste stap 
op weg naar een beëindiging van de Russische jacht 
op zadelrobben werd van harte toegejuicht door  
het IFAW.
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Haaien bedreigd
Elk jaar worden er meer dan 100 miljoen haaien 

gedood, waarvan een groot gedeelte alleen voor hun 
vinnen om dure haaienvinnensoep van te maken. 
Zelfs de blauwe haai, die het meest voorkomt en 
het meest bevist wordt, is in aantal met de helft 
afgenomen in de Noord-Atlantische Oceaan.

De walvishaai
Haaien variëren in lengte van de 15 centimeter 

lange sigaarhaai, tot aan de enorme walvishaai, die 
wel 15 meter lang kan worden. De walvishaai is de 
langste vis ter wereld. Hij eet alleen maar plankton 
en leeft in de wateren rond de evenaar. Ze kunnen 
gigantische afstanden afleggen, en reizen soms 
van de paaigronden in de Indische Oceaan naar de 
Atlantische Oceaan, die ze oversteken om zo in de 
Caraïbische Zee te komen. Eén van de gebieden 
waar voor de walvishaai het grootste gevaar dreigt 
om door een visser geharpoeneerd te worden, is 
langs de kustlijn van Gujarat, in India. Het vlees 
wordt meestal geëxporteerd naar Zuid-Aziatische 
landen.

Walvishaaien kunnen zich niet voortplanten 
voordat ze 30 jaar oud zijn, en daarom loopt hun 
populatie groot gevaar. Ze worden namelijk vaak al 
gedood voordat ze de kans hebben gekregen om 
een nieuwe generatie walvishaaien voort te brengen.

Dankzij een recente campagne wordt de 
walvishaai nu beschermd in India, en is daarmee 
de eerste vis met een beschermde status in dat 
land. Zes steden in gebieden met een belangrijke 
kustvisserij in India, hebben nu de walvishaai 
uitgeroepen tot hun mascotte.

Haaien
en andere soorten

Volgens wetenschappers 
worden haaien over de 
hele wereld bedreigd door 
overbevissing en andere 
factoren. In 2008 werden 
negen haaiensoorten 
toegevoegd aan de officiële 
lijst van dieren die wereldwijd 
het gevaar lopen om uit te 
sterven.

Zeeschildpadden 
De karetschildpad zwemt in de wateren van 

de Atlantische Oceaan, de Grote Oceaan en de 
Indische Oceaan. Ze worden door toedoen van 
de mens nu officieel met uitsterven bedreigd. Ze 
worden vaak gedood vanwege de opbrengst van hun 
schild als souvenir voor toeristen. Bovendien worden 
de eieren uit hun nesten op het strand geroofd. 
Het IFAW werkt samen met lokale organisaties en 
kustgemeenten om het behoud van de zeeschildpad-
den te promoten, en om economische alternatieven 
te vinden voor het levensonderhoud van de lokale 
bevolking in Latijns-Amerika, Afrika, India en het 
Caraïbisch gebied.

IJsberen 
Omdat er in Canada nog altijd op ijsberen wordt 

gejaagd, trekt het jagers aan uit andere landen, 
vooral uit de Verenigde Staten. Veel andere mensen 
vinden het jagen op dieren wreed, onethisch en 
schadelijk voor het natuurlijk evenwicht Weten-
schappers denken, dat de klimaatverandering als 
gevolg van de opwarming van de aarde, ervoor zal 
zorgen dat het aantal ijsberen de komende 50 jaar 
met 30 % zal afnemen. De opwarming van de aarde 
veroorzaakt namelijk het smelten van het pakijs, dat 
ijsberen nodig hebben om te jagen.

Bruinvissen 
De bruinvis is met zijn 1,55 meter één van de kleinste 

leden van de walvissenfamilie. Ze lopen gevaar omdat 
ze vaak als onbedoelde bijvangst in visnetten terecht 
komen. De Californische bruinvis is de kleinste bruinvis 
ter wereld, en staat in de top 5 van de meest bedreigde 
walvisachtigen wereldwijd, met nog maar 500 overle-
venden. Ze bevinden zich alleen nog in het bovenste 
gedeelte van de Golf van Californië, in Mexico. Het 
IFAW heeft in samenwerking met de Amerikaanse Zee-
zoogdieren Commissie gezorgd voor een onderzoeks-
schip, zodat de Californische bruinvis bestudeerd kan 
worden. Zo kan dan op wetenschappelijke gronden een 
aanpak ontwikkeld worden om de Californische bruinvis 
beter te beschermen.

Een bewijs van het succes van deze campagne 
is het feit dat vissers voor de westkust van India 
al meer dan 25 walvishaaien hebben bevrijd nadat 
ze verstrikt waren geraakt in visnetten. En dat 
gebeurde in slechts een jaar tijd.

De reuzenhaai 
Een andere gemoedelijke gigant die onder vuur 

ligt, is de reuzenhaai. Ook al kunnen ze zo lang 
worden als een bus, en net zoveel wegen als 
een olifant, ze zijn niet gevaarlijk voor mensen. 
Ze hebben een enorme bek, maar eten alleen 
maar plankton.Ze worden beschermd in de zeeën 
rond sommige landen, zoals de Verenigde Staten 
en Groot Brittannië, maar worden gedood door 
andere landen, zoals Noorwegen en China. Er 
wordt voornamelijk op ze gejaagd vanwege hun 
lange vinnen voor de haaienvinnensoep, en de olie 
uit hun enorme lever, die wel een derde van hun 
lichaamsgewicht kan wegen. 

Dankzij een actie kwam de reuzenhaai gelukkig 
terecht op de lijst met bedreigde diersoorten van de 
CITES, de Conventie inzake de Internationale Handel in 
Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten. Doordat hij nu 
op de CITES-lijst staat, worden de jacht op en de handel 
in reuzenhaaien in de toekomst beter gecontroleerd.
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Het meeste afval in de zee komt van mensen op het land die hun afval in de natuur of 
op straat gooien. Het wordt meegenomen door de wind, of weggespoeld door de regen 
naar een rivier, die het naar de zee brengt. Ook via afvoerpijpen en riolen komt veel 
afval in zee terecht. En natuurlijk wordt een groot deel van het vuil, ongeveer een vijfde 
deel, door mensen in het water gegooid vanaf een boot, waaronder ook oude visnetten. 
Wetenschappers schatten dat er elk jaar honderdduizenden zeevogels en tienduizenden 
zeezoogdieren doodgaan doordat ze afval inslikken of erin verstrikt raken.

In de oceanen drijft bijna 100 miljoen ton (98,4 miljard 
kg) plastic en dat is bijna 90 % van al het afval in zee. 
Experts van de Verenigde Naties schatten in, dat zich 
op 1,5 vierkante kilometer oceaan zo’n 46.000 stukken 
plastic afval bevinden.

Een deel van het plastic afval wordt veroorzaakt door 
plastic zakken. Elk jaar worden er in de wereld 1,2 
triljoen plastic zakken gebruikt, wat omgerekend 300 
plastic zakken per jaar voor elke persoon in de wereld is. 

In Cairns in Australië werd een dode walvis gevonden 
met zes meter plastic in z’n maag. Meer dan 260 
soorten zeedieren hebben te lijden van het inslikken van 
plastic, zoals bijvoorbeeld de loggerhead zeeschildpad 

Geluidsvervuiling 
Een andere serieuze bedreiging voor zeezoogdie-

ren, is het lawaai dat door mensen wordt gemaakt. 
Walvissen, dolfijnen en andere soorten kunnen ern-
stige gedragsstoornissen vertonen als gevolg van 
bepaalde geluiden die mensen produceren. Het kan 
zelfs leiden tot ernstige verwondigen en soms de 
dood. Wetenschappers zijn hard aan het werk om 
de effecten van geluidsvervuiling op het leven in de 
zee te onderzoeken, en een manier te vinden om 
het probleem te verminderen en te reguleren. Het 
onderzoeksschip “Song of the Whale” (Het lied 
van de walvis”) verricht vernieuwend onderzoek op 
dit gebied. (zie tegenoverliggende pagina).

Dieren met olie besmeurd 
Jaarlijks sterven er vele honderdduizenden 

zeevogels als gevolg van illegaal in de oceaan 
gedumpte olie.

Ook al zijn het vaak alleen de grote rampen met 
olietankers die in het nieuws komen, de grootste 
problemen onstaan door schepen die opzettelijk 
hun afgewerkte olie in zee laten lopen.

Het noodhulpteam van het IFAW gaat regelmatig 
naar plekken overal ter wereld waar olie in zee ge-
spoeld is, om dieren die door zo’n ramp getroffen 
zijn te redden en terug te zetten in het wild.

De Plastic Plaag

Vervuiling 
         van de oceanen
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en albatrossen die plastic zakken aanzien voor het 
voedsel dat ze normaal eten.

Eén van de grootste problemen van plastic is, dat 
het wel 400 jaar in de zee kan blijven drijven. Sommige 
wetenschappers zeggen dat het zelfs 1000 jaar blijft 
bestaan. Plastic afval wordt na een tijdje afgebroken tot 
steeds kleinere stukjes die in het water ronddwarrelen, 
en die door alle dieren ingeslikt kunnen worden, van 
de kleinste organismen zoals krill, tot aan het grootste 
zeezoogdier, de blauwe vinvis. De meest vervuilde 
gebieden van de oceaan worden door wetenschappers 
omschreven als “plastic soep”.

In elke zee ter wereld vind je pellets (kleine plastic 
bolletjes). Deze pellets dienen als grondstof voor 
plastic en worden omgesmolten tot plastic voorwerpen. 
Omdat ze zo klein zijn, worden ze door veel dieren per 
ongeluk opgegeten. Omdat ze veel schade kunnen 
toebrengen aan de dieren in zee, worden ze ook wel 
“de tranen van de zeemeermin” genoemd. De pellets 
vormen ongeveer 10% van al het plastic in de oceanen.

Een ander probleem van het plastic in de oceanen 
is, dat het werkt als een spons die sommige giftige 
chemicaliën in zich opzuigt die in zee gedumpt zijn. Dit 
vormt een relatief nieuw gevaar voor de dieren in de 
zee, want plastic werd pas 50 jaar geleden voor het 
eerst als huishoudelijk produkt gebruikt. Desondanks 
blijkt uit onderzoeksresultaten dat de schadelijke 
gevolgen voor dieren elk jaar toenemen, en dat de 
hoeveelheid plastic afval in de oceanen snel groeit.

Leven onder de golven | Bescherm het leven in de zee

De vervuiling van de oceanen is een van de grootste bedreigingen van de natuur op 
aarde en de dieren die in zee leven.



Geluid klinkt nog lang door onder water en daardoor 
kan het erg lawaaierig zijn in de oceaan.
Zeezoogdieren gebruiken geluid op verschillende 
manieren. Sommige walvissen produceren geluiden 
die enorme afstanden afleggen onder water en 
dolfijnen en bruinvissen gebruiken een echosysteem 
(net als vleermuizen) om voedsel te zoeken en de weg 
te vinden.

Eén van de belangrijkste stappen 
die we kunnen nemen om de 
oceanen te beschermen, is precies 
uit te vinden wat er gebeurd is door 
middel van onderzoek.

Meer te weten komen  
       over het leven in de zee

De onderzoekers aan boord van “Song of the Whale” 
hebben een manier ontwikkeld waarmee ze geluiden 
die dieren maken onder water kunnen beluisteren en 
opnemen. Zo kunnen ze de verschillende soorten 
opsporen, herkennen en bestuderen.
Eén van de gevaren die dreigt voor walvissen en andere 
zeezoogdieren, is geluidsvervuiling in de oceanen, zoals 
scheepsgeluiden, boren, militaire activiteiten, olie- en 
gaswinning en bouwwerkzaamheden langs de kust. Dit 
lawaai kan veel verwarring en ellende veroorzaken bij 
walvissen en dolfijnen en eindigen in verwondingen en 
zelfs de dood.
Eén van de meest recente onderzoeken gaat over 
spitssnuitdolfijnen in de Atlantische Oceaan.
Er zijn ongeveer 20 soorten spitssnuitdolfijnen bekend, 
en dat is een kwart van alle soorten walvisachtigen. Ze 
kunnen naar grote diepten duiken en eten voornamelijk 
vis en pijlinktvis. Zoals hun naam al zegt, hebben ze 
een spitse snuit, die in grootte varieert. Ze hebben 
ook “vinzakken”aan de zijkant van hun lichaam, waar 
ze hun borstvinnen in kunnen steken zodat ze beter 
kunnen zwemmen. Er komt steeds meer bewijs dat 
spitssnuitdolfijnen extra gevoelig zijn voor het lawaai 
dat mensen maken, zoals militaire sonargeluiden. We 
zijn bang dat deze geluidsvervuiling verantwoordelijk is 
voor de massastrandingen. Als het team van de “Song 
of the Whale” de spitssnuitdolfijnen kan opsporen en 
kan uitvinden waar hun leefomgeving zich bevindt, kan 
hopelijk de bron van het verstorende geluid aangepast 
worden.

Zoeken naar oplossingen
Het “Song of the Whale”-team doet nu al een 

aantal jaren onderzoek naar de Noordkaper, een 
walvissoort die voor de oostkust van Noord-
Amerika leeft. Er zwemmen nog maar zo’n 300 
Noordkapers in de oceaan, en daarmee zijn ze een 
van de meest bedreigde walvissoorten ter wereld. 
De grootste bedreigingen voor deze walvissen zijn 

dat ze in aanvaring 
komen met een schip 
of dat ze verstrikt 
raken in visnetten. 
Het onderzoek 
heeft ertoe geleid 
dat er akoestische 
boeien in zee 
worden geplaatst, 
die de locatie van 

de walvissen doorgeeft aan de schepen in de 
omgeving, waardoor de kans op een aanvaring 
kleiner wordt. Zonder afdoende bescherming zou 
de Noordkaper weleens het eerste grote zoogdier 
kunnen zijn dat uitsterft in onze tijd. Het team 
heeft ook de kwetsbare populaties bruinvissen in 
de Baltische Zee en voor de Noordwestkust van 
Afrika bestudeerd. Elk jaar sterven tienduizenden 
bruinvissen onbedoeld in visnetten. De 
onderzoeksresultaten dienen als informatie voor 
beleidsmakers en wetgevers, zodat die kunnen 
meehelpen om het aantal sterfgevallen naar 
beneden te brengen.

Het lawaai onder water

Met uitsterven bedreigd  
De Mediterrane monniksrob kwam vroeger veel 

voor in de Middellandse Zee en het Atlantisch 
kustgebied van Noordwest-Afrika, maar is nu het 
meest bedreigde zeezoogdier van Europa. Biologen 
schatten dat er tegenwoordig nog minder dan 600 
over zijn. Het onderzoeksteam van de “Song of the 
Whale” heeft in 2007 een steekproef gedaan in het 
oostelijke deel van de Middellandse Zee, en na een 
week zoeken slechts twee robben gezien.

9

“Song of the Whale”, het onderzoeksschip van het IFAW, vaart al meer dan 20 jaar rond 
over de oceanen, om onderzoek op zee en voorlichting over de zee mogelijk te maken. 
Het team aan boord van het schip heeft onderzoek gedaan naar dolfijnen, bruinvissen, 
zeehonden en reuzenhaaien, en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan hun 
bescherming. Voor het behoud van deze diersoorten is het van noodzakelijk belang 
dat we weten waar ze leven, wat hun aantallen zijn en ons meer bewust worden van de 
gevaren die hen bedreigen, zoals lawaai onder water.
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Hand-out voor leerlingen

10

Wat is jouw score?
Wat weet je nog van de film die je zojuist hebt gezien?

1   Wanneer is de aarde ontstaan?

  a 4,5 miljard jaar geleden

  b 4,5 miljoen jaar geleden

  c 4 miljoen jaar geleden

2    Japanse en Noorse walvisjagers zijn 
van plan om in de komende 12 maanden 
meer dan 2000 walvissen te doden

  a Waar       b Niet waar

3    Elk jaar worden er meer dan 100 miljoen 
haaien gedood

  a Waar       b Niet waar

4   Het grootste dier ter wereld is…

  a de Afrikaanse olifant      

  b de blauwe vinvis

  c de reuzenhaai

5    Afrika is verantwoordelijk voor de 
grootste jacht op zeezoogdieren ter 
wereld

  a Waar       b Niet waar

Kruis het juiste vakje aan

6   Het onderzoeksschip van het IFAW heet:

  a Song of the Sea (Lied van de zee)    

  b Song of the Dolphin (Lied van de dolfijn)    

  c Song of the Whale (Lied van de walvis)

7    Dolfijnen en bruinvissen kunnen hun 
echo-systeem gebruiken om voedsel te 
vinden

  a Waar       b Niet waar
 

8    De Noordkaper is niet een van de meest 
bedreigde dieren ter wereld

  a Waar       b Niet waar

9     Hoe lang duurt het voordat plastic in de 
oceaan is vergaan?

  a een week  

  b honderden jaren

  c tien jaar
 

10    Hoeveel procent van het aardoppervlak is 
bedekt met water?

  a 33%  

  b 25%       

  c 75%

Antwoorden:  1.a;  2.waar;  3.waar;  4.b;  5.niet waar;  6.c  ;7.waar;  8.niet waar;  9.b;  10.c

Leven onder de golven | Bescherm het leven in de zee
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Activiteit 2

Hoe meet je een 
blauwe vinvis?
Een wiskunde- en natuurkundeactiviteit 
met een dierenwelzijnthema.

Studieresultaten
Aan het eind van deze activiteit hebben de leerlingen:

Meer kennis over de levenswijze van de blauwe vinvis – het grootste zoogdier 
ter wereld – en een aantal wiskunde technieken zoals precies meten en 
vergelijkingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de grootte van de blauwe 
vinvis en vergelijkbare objecten.

Geleerd dat de blauwe vinvis een baardwalvis is, hoe hij aan zijn belangrijkste 
voedsel (krill) komt en dat zijn manier van eten anders is dan dat van de 
tandwalvissen zoals de orka.

Geleerd dat veel walvissoorten bedreigd worden en dat er desondanks toch 
op ze gejaagd wordt.

Geleerd dat jagen een probleem is voor het dierenwelzijn, vanwege de pijn die 
veroorzaakt wordt bij walvissen en vanwege de lange tijd die het duurt voordat 
een walvis doodgaat nadat hij door een harpoen is getroffen.

ll

ll

ll

ll

keratine, een stof die ook in nagels en paarden- en koeienhoeven zit. Als de 
tijd het toelaat, zou u een simpel experiment kunnen doen, door een schaal 
te vullen met water, er wat peper op te strooien en dan een kam door het 
wateroppervlak te halen. De zwarte peper wordt door de kam uit het water 
gehaald, net zoals een balein voedsel uit het water haalt.

Vertel dat het belangrijkste voedsel van de blauwe vinvis bestaat uit krill, en 
dat hij daarvan vier ton (4000kg) per dag eet, zoveel als het gewicht van een 
olifant, dat hij met zijn baleinen door het water zeeft. Voor een uitgebreide 
uitleg over wat krill is, ga naar:  
http://nl.wikipedia.org/wiki/Krill

Leg uit dat de blauwe vinvis bijna was uitgestorven als gevolg van de jacht. 
Er werd sinds het midden van de 19e eeuw op hem gejaagd vanwege zijn 
speklaag, botten en andere onderdelen, totdat hij in 1966 werd beschermd 
door internationale wetgeving.

Benadruk dat er tot aan 1966 bijna 350.000 blauwe vinvissen zijn gedood. 
Tegenwoordig zwemmen er wereldwijd nog zo’n 5000 tot 12.000 rond. 
Verwijs terug naar de film die ze hebben gezien, waarin wordt verteld dat 
sommige landen nog steeds jagen op sommige walvissoorten, ondanks dat 
het wettelijk verboden is.

Benadruk dat, zoals in de film te zien was, walvissen worden beschoten met 
een harpoen, waarna het nog een uur kan duren voordat ze dood zijn.

Handige websites
Hieronder staat een aantal websites met handige achtergrondinformatie, 
foto’s en grafieken van de dieren:

http://www.ifaw.org/ifaw/general/default.aspx?oid=26840
http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000855.html
http://www.kustgids.nl/blauwe_vinvis/fr_index.html?/blauwe_vinvis/main.html
http://www.dierenjungle.nl/index.php?id=2&c=zoogdieren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_vinvis

ll

ll

ll

ll
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Aantekening voor docenten

Middelen
Benodigdheden

Genoeg touw of draad om de lengte van een blauwe vinvis uit te beelden, 
maximaal 32 meter.

Genoeg touw of draad om de spanwijdte van een blauwe vinvis uit te beelden, 
maximaal 20 meter.

De informatie voor leerlingen over de blauwe vinvis en de orka op blz. 12.

Rekenmachines, blocnotes/klemborden voor de leerlingen.

Gewicht en lengte van een aantal objecten, waarvan u wilt dat leerlingen ze in 
verhouding zien met de blauwe vinvis, door het maken van een vergelijking.

Deel één
Nodig de leerlingen uit om te vertellen wat ze al denken te weten over 
walvissen – probeer de kennis die ze hebben opgedaan tijdens het kijken  
naar de IFAW-film en wat ze daarvoor al wisten, naar boven te halen.  
Bij twijfel kunt u uitleggen dat walvissen zoogdieren zijn en behoren tot de 
groep walvisachtigen (cetacea), waartoe ook dolfijnen behoren. 

Vertel dat de blauwe vinvis ’s werelds grootste dier is en illustreer dit met 
voorbeelden en gegevens uit de feitenlijst op blz.12.

Leg uit dat de blauwe vinvis een baardwalvis is, en geen tandwalvis zoals een 
orka. Vraag leerlingen om het verschil uit te leggen – Sommigen weten het 
misschien al. In het kort, een baardwalvis heeft een keel die kan uitrekken, 
waardoor hij enorme ladingen met voedsel gevuld water kan opslokken. Het 
water wordt door de baleinen weer naar buiten geperst, net als door een 
zeef, die de kleine zeediertjes (vis en plankton) eruit zeeft, die de walvis dan 
doorslikt. De baleinplaten zijn een soort harige kammen die gemaakt zijn van 

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll
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Deel twee
Ga naar een groot terrein zoals een sportveld of speelweide, neem een 
felgekleurd touw mee en de feiten en grafieken uit dit boekje of van de 
websites die hierboven staan. Laat de groep een blauwe vinvis vormen met 
een rekenmachine en het touw, en laat ze hun eigen lichamen gebruiken 
om andere lengtes en gewichten van de lichaamsdelen van de walvis uit te 
beelden. De leerlingen moeten hun eigen lengte en gewicht weten.

 Een andere mogelijkheid zou zijn om de leerlingen tijdens een practicum 
onderzoek te laten doen naar andere voorwerpen, ter vergelijking met de 
blauwe vinvis. Bijvoorbeeld: geschatte lengte en gewicht van de grootste 
dinosaurus; lengte en gewicht van een middenklasse auto; de lengte van het 
klaslokaal; tuinen; de straat. Kunnen de maten (lengte en gewicht) van een 
olifant in verhouding met een blauwe vinvis, zich gelijk verhouden als een 
konijn tot een mens?

ll

ll



De voedselketen van de blauwe vinvis

De voedselketen van de orka

Hand-out voor leerlingen
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FEItENLIJSt
Blauwe vinvis 

l  Levensduur: geschat 
tussen de 80 en 110 jaar 
oud

l  Lengte: 25 tot 32 meter 
– Ongeveer net zo lang als 
twee tot drie stadsbussen

l  Gewicht: 181.437 kg 
– ongeveer het gewicht van 
25 mannetjesolifanten

l  Zijvinnen: drie tot vier meter

l  Spanwijdte tussen de 
zijvinnen: 20 meter

l  Hoogte van de blauwe 
vinvis als hij op z’n zij ligt: 
ongeveer 3 meter hoog

l  Gewicht van de tong van 
de blauwe vinvis: 2700 kg 
– Er zouden 50 mensen op 
kunnen staan

l  Hart: 908 kg – het gewicht 
van een Volkswagen Beetle

l  Bloedvaten: een klein mens 
zou er doorheen kunnen 
kruipen

l  Hersens: 12,5 kg

l  Snelheid: blauwe vinvissen 
kunnen een snelheid halen 
van 50 km per uur over een 
korte afstand.

Over de blauwe vinvis 
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Activiteit 3

Welke kant kies jij?
Een spreek- en luisteroefening om 
het debat over dierenwelzijn aan te 
moedigen.

Studieresultaten 
Aan het eind van deze activiteit hebben de leerlingen:

Geleerd wat de stuurboord- en bakboordzijde van een schip zijn.

Geleerd welke rol de “Song of the Whale” speelt.

Geoefend in spreek- en luistervaardigheden door deel te nemen aan debatten 
met negen stellingen over dierenwelzijn- en milieuonderwerpen.

Een idee gekregen van de verschillende meningen die mensen kunnen hebben 
over deze onderwerpen.

Middelen
Benodigdheden:

Het gedeelte van deze gids dat gaat over het onderzoeksschip de “Song of 
the Whale” (blz.9) om naar te verwijzen.

Touw of draad van de vorige activiteit – Als deze activiteit buiten plaats vindt.

ll

ll

ll

ll

ll

ll

Lees de stellingen over het welzijn van zeedieren hieronder één voor één 
voor, en moedig de leerlingen aan om een kant te kiezen. Nodig verscheidene 
leerlingen uit om uit te leggen waarom ze bakboord (niet eens) of stuurboord 
(mee eens) hebben gekozen bij een bepaalde stelling. Vertel dat het prima is 
om over te lopen naar de andere kant van het schip, nadat je een klasgenoot 
iets hebt horen zeggen waardoor je van mening verandert.

Aan het eind van de activiteit kunt u een samenvatting maken van de posities 
die de leerlingen hebben ingenomen, en de impact van menselijke activiteiten 
op de dieren, die ook beschreven staan in het boekje.

ll

ll
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Aantekening voor docenten

Activiteit
Als de activiteit buiten plaats vindt, zet de groep dan bij elkaar en verklein 
de spanwijdte van de walvis tot ongeveer 5 tot 6 meter, en de lengte tot 21 
meter – de grootte van de “Song of the Whale”.

Herinner de groep aan het onderzoeksschip van het IFAW: de “Song of the 
Whale”, dat ze gezien hebben in de film.

Vraag of iemand kort kan samenvatten wat de functie is van de “Song of 
the Whale” (kan eventueel worden opgezocht op blz.9) en vraag waarom ze 
denken dat het werk van dit schip belangrijk is.

Nodig de leerlingen uit om te vertellen wat bakboord (links) en stuurboord 
(rechts) van een schip is, en vraag iedereen dit te onthouden. 

Vraag ze zich voor te stellen dat de uitbeelding van de blauwe vinvis (lengte 
en breedte) nu veranderd is in de “Song of the Whale”. Elke keer als ze het 
niet eens zijn met de stelling gaan ze aan de bakboordzijde van het schip 
staan, en als ze het wel eens zijn met de stelling, gaan ze aan stuurboord 
staan. 

ll

ll

ll

ll

ll

Stellingen
Bedreigde zeedieren hoeven niet wettelijk beschermd te worden, maar 
bedreigde landdieren wel.

Het doden van walvissen, haaien en zeeschildpadden voor voedsel en 
andere producten is hetzelfde als het doden van boerderijdieren voor 
vlees en leer.

We zouden moeten stoppen met het vervuilen van de oceaan, om de 
dieren die erin leven te beschermen.

Wij kunnen als jonge mensen veel doen om de oceaan en de dieren die 
erin leven te beschermen. 

Regeringen van landen die tegen de walvisjacht zijn, zouden geen handel 
moeten drijven met landen die nog op walvissen jagen. 

Supermarkten en andere winkels zouden moeten stoppen met het 
gebruik van plastic tassen.

Het is prima om je afval op straat te gooien, omdat iemand anders het 
uiteindelijk wel opruimt.

Het is acceptabel dat mensen zeehonden, walvissen en andere zeedieren 
doden als ze daar volgens hun traditie altijd al op gejaagd hebben.

Het is acceptabel om de wet te overtreden, als je probeert jagers te 
weerhouden van het doden van zeehonden en walvissen.

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll
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Activiteit 4

Zeedieren en de 
wet
Een activiteit om erachter te komen hoe 
belangrijk dierenwelzijn op internationaal 
niveau is.

Studieresultaten 
Aan het eind van deze activiteit zullen de leerlingen:

Geleerd hebben dat zeehonden wereldwijd worden bedreigd.

Meer weten over de functie van nationale en internationale wetgeving die ze 
beschermt.

Begrijpen wat de rol is van actiegroepen bij het beschermen van zeehonden 
en andere dieren van wie het welzijn in de knel komt.

Middelen
Benodigdheden:

Toegang tot een bibliotheek of internet als leerlingen dit project tijdens 
schooltijd doen.

Handige weblinks.

Feiten over zeehonden uit het kader op deze pagina.

ll

ll

ll

ll

ll

ll

Aantekening voor docenten

Deel één
Vraag de leerlingen om uit te zoeken, gebruikmakend van het internet 
en andere faciliteiten die tot hun beschikking staan, of de manier waarop 
zeehonden wereldwijd behandeld worden een zaak is voor de internationale 
dierenbescherming. Deze vraag kan als huiswerk gemaakt worden of onder 
schooltijd.

Vraag hen te onderzoeken:
Zijn zeehonden een bedreigde diersoort – staan ze op een lijst met bedreigde 
diersoorten, etc.

Zo ja, hoe ernstig ze dan bedreigd worden.

Wat is internationaal wettelijk overeengekomen om zeehonden te 
beschermen, en door wie?

Hoe makkelijk is het om internationale wetgeving voor dierenbescherming te 
handhaven?

ll

ll

ll

ll

ll
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Zeehonden en de wet – handige tips
De zadelrob is geen bedreigde diersoort, en er wordt op ze gejaagd in 
Canada.

De Zuid-Afrikaanse pelsrob staat op de lijst van bedreigde diersoorten, 
maar er wordt op ze gejaagd vanwege hun pels en andere producten, voor 
het grootste deel door bedrijven in Namibië.

Verscheidene landen, waaronder Nederland, België, Kroatië, 
de Verenigde Staten en Mexico, hebben een importverbod op 
zeehondenproducten.

De huidige EU-regels verbieden de import van producten die afkomstig 
zijn van baby zadelrobben jonger dan 12 dagen oud, en van klapmutsen 
jonger dan een jaar oud. Voor volwassen zeehonden bieden de EU-regels 
geen bescherming.

In de Verenigde Staten en Zuid-Afrika geldt een verbod op de 
commerciële zeehondenjacht.

De Mediterrane en de Hawaïaanse monniksrob zijn beiden bedreigde 
diersoorten. Er zijn nog ongeveer 500 monniksrobben over in de 
Middellandse Zee.

Deel twee
Nodig leerlingen uit om te vertellen wat ze hebben gevonden aan informatie, 
en vraag of ze een manier weten, behalve wetgeving, om dieren te 
beschermen die worden bedreigd.

Moedig ze aan om te denken aan consumentenacties, acties van 
belangengroepen, etc.

Als de klas zich nog niet bewust is van de functie van belangengroepen 
en ngo’s (non-gouvernementele organisaties), kunt u de IFAW website                 
-www.ifaw.nl- gebruiken om uit te leggen hoe belangengroepen door te 
lobbyen de regering op andere gedachten kunnen brengen, en het publiek 
kunnen aansporen tot acties.

Probeer uit te leggen dat, net zoals er belangengroepen zijn die opkomen voor 
de bescherming van zeehonden, er ook belangengroepen zijn die willen dat het 
jagen op zeehonden en de verkoop van hun producten toegestaan blijft. 

Extra huiswerk/activiteit
Nodig de leerlingen uit om onderzoek te doen naar belangengroepen die 
vóór de bescherming van zeehonden zijn, en naar belangengroepen die 
tégen de bescherming van zeehonden en dus voor de jacht zijn. Zoek drie 
argumenten vóór en drie argumenten tegen die worden gebruikt door de 
partijen.

Handige websites
http://www.ifaw.org/ifaw/general/default.aspx?oid=22942

http://www.stopdezeehondenjacht.nl 

http://www.bontvoordieren.nl/informatief.php?item=3&sub=3

http://www.noorwegen.nl/policy/environment/sealing/sealing.htm

http://www.wnf.nl/nl/wat_wnf_doet/dossiers/zeehondenjacht/ 
wnf_over_zeehondenjacht/index.cfm

ll

ll

ll

ll

ll

ll
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ll

ll

ll

ll
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Activiteit 5

Drama in 
schildpaddenstad
Deze activiteit is geschikt voor toneel/
drama en Nederlands

Studieresultaten 
Aan het eind van deze activiteit hebben de leerlingen:

Een toneelstuk geschreven, opgevoerd en geëvalueerd, op basis van een 
artikel uit een plaatselijke krant.

Nagedacht over de verschillende uitgangspunten en perspectieven uit het 
verhaal en die gedramatiseerd.

Een idee gekregen van de dierenbescherming- en milieu-issues die te maken 
hebben met zeeschildpadden.

Middelen
Benodigdheden:

Krantenartikel op bladzijde 16

Activiteit
Deel het (nep-) krantenartikel van blz.16 uit.

Lees het door met de klas en verdeel de leerlingen in groepen van zes.

Vertel de leerlingen dat u wilt dat ze een kort toneelstukje voorbereiden van 
twee à drie minuten.

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

Leg uit dat ze twee keuzes hebben: 

Keuze 1: Ze kunnen het stuk op een gestructureerde, letterlijke manier 
uitvoeren waarbij elk persoon een rol van de onderstaande lijst kiest. Ze 
moeten dan de openbare vergadering spelen, waar ze hun standpunt over 
de bescherming van schildpadden moeten verdedigen.

De rollen zijn: IFAW campagneleider; burgemeester van de stad; 
projectontwikkelaar die op het punt staat om veel geld te verdienen met 
het bouwen van hotels; een plaatselijk tiener die voorzitter is van een 
studentenraad waarvan de leden regelmatig op vrijwillige basis mensen 
weghouden bij de nestgebieden van de schildpadden; de manager van de 
plaatselijke supermarkt waar de meeste plastic tassen vandaan komen; 
dr. Janssen, de zeebioloog.

Keuze 2: Ze kunnen er ook voor kiezen om een metaforische interpretatie 
van het artikel op te voeren als toneelstuk, waarbij de verschillende 
personen van de groep rollen kiezen als schildpadden, projectontwikkelaars, 
of zelfs abstracte rollen zoals de zee of de lichten van de hotels.

Nodig degenen die kiezen voor de vrije-vorm-benadering, uit om te bepalen wie 
de “winnaars” in hun toneelstuk zijn (de schildpadden, de projectontwikkelaars 
of beiden) en wat de consequenties zijn voor de verliezers.

Geef de groepen 10 minuten om voor te bereiden en roep ze dan weer bij 
elkaar om voor elkaar op te treden.

Vraag de leerlingen om elkaars optredens te evalueren en samen te vatten wat 
ze hieruit geleerd hebben.

ll

ll

ll

ll

Aantekening voor docenten

Activiteit 6

Schrijven voor een goed 
doel
Deze activiteit is praktisch en onderzoeks- 
gericht, en te gebruiken voor lessen 
Nederlands.

Studieresultaten 
Aan het eind van deze activiteit hebben de leerlingen:

De beginselen van het schrijven van een betoog geleerd.

Geleerd dat bepaalde organisaties het betogend schrijven gebruiken om  
mensen te betrekken bij hun goede doel.

Geoefend met het schrijven van een betoog, door informatie te verzamelen en  
een betogende brief te schrijven, waarin ze iemand vragen om een passende  
actie te ondernemen ter bescherming van een door hen zelf gekozen zeedier.

Middelen
Benodigdheden:

Voorbeelden van betogend schrijven – wervende advertenties/direct mail  
pakketten/e-mailcampagnes/stukken tekst van websites van verschillende 
organisaties; voorbeelden van betogend schrijven zijn te vinden op www.ifaw.nl.

ll

ll

ll

ll

Activiteit
Leg uit aan de leerlingen dat organisaties zoals het IFAW hun donateurs 
vaak schrijven om ze om hulp te vragen bij hun acties ter bescherming van 
bedreigde zeedieren.

Gebruik de pakketten als voorbeeld, en leg uit dat het de kunst van betogend 
schrijven is om retorische vragen te stellen, persoonlijke voornaamwoorden 
te gebruiken en de lezer te ontroeren, dit alles onderbouwd met feiten en 
onderzoeken van de verschillende organisaties.

Nodig de leerlingen uit om te kiezen uit één van de onderwerpen over het 
welzijn van zeedieren die werden genoemd in dit pakket, in de film of op 
de IFAW website. Vraag ze om een betogende brief te schrijven aan een 
denkbeeldige donateur, waarin ze uitleggen hoe de bedreigde zeedieren zijn/
haar hulp heel hard nodig hebben om ze te beschermen.

Leg uit dat ze, voordat ze beginnen met schrijven, eerst hun feiten moeten 
onderzoeken en duidelijk moeten hebben wat ze willen dat de donateur gaat 
doen. Ze zouden bijvoorbeeld aan de donateur kunnen vragen om een brief te 
schrijven aan de minister-president van het land, waarin hij/zij hem vraagt een 
wet in te voeren ter bescherming van het bedreigde zeedier.

ll

ll

ll

ll

Aantekening voor docenten
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Hand-out voor leerlingen Kopieerbaar

Schildpadden Nieuws
Projectontwikkeling doodt 
schildpadden

Ook plastic afval is doodsoorzaak

Maar, dr. Janssen zegt ook dat de 
schildpadden niet alleen worden bedreigd 
door de bebouwing in de regio. Zo’n 30 
schildpadden zijn de afgelopen 3 maanden 
aan de kust aangespoeld. Lijkschouwing op 
de dieren heeft uitgewezen dat plastic zakken 
van de plaatselijke supermarkt de oorzaak 
waren. Deze werden in de maag van de 
dieren teruggevonden.

Dr. Janssen legt uit: “Kwallen vormen 
het belangrijkste voedsel voor de 
zeeschildpadden; ze zien de plastic zakken 
aan voor kwallen als ze in het water 
drijven en eten ze op. Het is noodzakelijk 
dat de bewoners van het kustgebied 
zelf verantwoordelijkheid nemen voor de 
bescherming van deze prachtige dieren en 
uitkijken waar ze hun afval laten.”, aldus dr. 
Janssen.

“Het aantal schildpadnesten in onze regio 
is gedaald van 1000 naar 200 in slechts 
twee jaar”, aldus dr. Janssen. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de felle 
verlichting van de nieuwe gebouwen langs 
de kust. “De schildpadden die het strand 
op komen om hun eieren te leggen, raken 
verward, keren weer terug naar de zee of 
bouwen geen goede nesten om hun eieren in 
te leggen.”

Hij zegt dat het een aantal keer is gebeurd 
dat werkmannen en machines van de 
projectontwikkelaars terecht kwamen in de 
nestgebieden, waarbij per ongeluk nesten 
kapot zijn gemaakt. “De schildpadden staan 
op de lijst van bedreigde diersoorten en 

Ongereguleerde bebouwing langs de kust van 
Schildpaddenstad doodt nestelende zeeschildpadden 
in de regio, zegt zeebioloog dr. Mark Janssen van de 
Universiteit van Schildpaddenstad.

 Een IFAW Publicatie www.ifaw.nl september 2008

16

n  Een bedreigde schildpad zwemt voor de kust van Schildpaddenstad

n Plastic afval op het strand van Schildpaddenstad
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worden internationaal beschermd. Toch doet 
de regering weinig aan de illegale bebouwing. 
Ook aan de bescherming van nestgebieden 
doet de regering niet veel.”

De burgemeester van Schildpaddenstad, 
Robin Kraak, weerlegt de uitspraken van 
dr. Janssen. Zij zegt: “De toeristen komen 
hier onder andere voor de schildpadden 
en we hebben meer hotels nodig om deze 
bezoekers te huisvesten. Het is helemaal niet 
onze bedoeling om het aantal schildpadden 
te verminderen. Door de hotels krijgen 
meer mensen van de lokale bevolking 
een baan. Dat moeten de milieuactivisten 
en dierenbeschermers niet uit het oog 
verliezen”.

Op 25 oktober 2008 wordt 
er een openbare vergadering 

gehouden op op het gemeentehuis 
in Schildpaddenstad, om 

de schildpadden en de 
projectontwikkeling in Schild-

paddenstad te bespreken.
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