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"" -- "-""--------"---" 

JaarUjks in maart ver/aten een aanta! speciaal 
uitgeruste schepen Noorse en Canadese havens 
om zeehonden te vangen. In toenemende mate 

is hier gedurende de laatste jaren beroering door 
ontstaan, hetgeen op veel plaatsen ter wereld 
aan/eiding gat tot protestdemonstraties tegen 

de zeehondenvangst. Enerzijds spee/de het 
natuurbeschermings ... ~spect hierbij een rol, - de 
vrees dat ongebreidelde jacht so orten zou doen 
uitsterven -, anderziids heeft voora! het dierf$n~ 

beschermings~aspect, de ethische bezwaren tegen 
'mensonwaardige' jachtmethoden, in brede kring 

tot verontwaardiging en protesten geleid. De 
vee/al eenzijdig gerichte protestacties riepen 

eyen ongenuanceerde argumenten v66r de jacht 
'op van de zijde van de jagers. 

(Op pag. 19 vindt u een overzicht van de gebruikte 
Noorse terminologie) 

arctische zeehonden· 
e. Flipse en P. Oosterveld 

Teneinde een goede oordeels
vorming mogelijk te maken 

dienen een tweetal vragen te 
worden beantwoord: wat is zee
hondenjacht, en wat betekent 
zeehondenjacht zowel voor de 
diverse categorieen jagers als 

"voor de verschillende zeehon
densoorten" 
In het onderstaande zal een pa
ging worden gedaan deze vragen 
in grote" lijnen te beantwoorden. 
Vanaf 1972_heeft eric Flipse, on
der auspicien van de· Nederland
se Stichting voo"r Arctisch 
Natuurwetenschappelijk onder
zoek, de zeehondenvangst van 

" nabij meegemaakt in het noorde-

lijke pakijs bij het eiland Jan Ma
yen en daarbij het merendeel der 
gegevens verzameld die aan dit 
artikel ten grondslag liggen. 

Soorlen en verspreiding 

De zeeen en de K'usten van de 
arctische streken ; het Noord
poolgebied worden bewoond 
door een tiental robbensoorten, 
die qua uiterlijk, leefwijze en ge- . 
drag nogal sterk van elkaar ver
schillen" Ook de verspreidings
gebieden vallen maar ten dele 
samen; een aantal soorten komt 

. uitsluitend in arctische streken 
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v~~r, zoals de walrus, de baard
rob, de kleine zeehond of rin
gelrob, de klapmuts, de zadelrob, 
de band rob en de pelsrob of de 
noordelijke zeebeer;. daarnaast 
zijlr.er enige saorten die, hoewel 
hun voornaamste verspreidings
gebied de gematigde zone is, 
toch vaak ver noordelijk in het 
Noordpoolgebied doordringen 
zoals de Stellers zeeleeuw, de 
grijze zeehond en de uit Neder
land ook bekende gewone zee
hondo 
Aileen de walrus, de baardrob, 
de gewone en de kleine zeehond 
kunnen averal in Arctica worden 
aangetroffen; zij hebben een cir
cumpolaire (dat is:· zich om de 
pool bewegende) verspreiding. 
Pelsrob, Bandrob en Stellers 
zeeleeuw komen uitsluitend in de 

noordelijke streken van de Stille 
Oceaan voor, terwijl Klapmuts, 
Zadelrob en Grijze zeehond zich 
beperken tot het arctische Atian
tische gebied. 
De walrussen zijn in het recente 
verleden een volledige uitroeiing 
tengevolge van de jacht nabij ge
weest. Speciaal in de noordelijke 
Atiantische wateren zijn deze 
dieren in grote getale afgeslacht 
om hun tanden en hun spek; In 
het bijzonder in de 18e en 1ge 
eeuw, toen de walvisvaart in die 
streken niet meer lonend bleek 
en men daarvoor compensatie 
zocht. Walrussen zijn door hun 
sociale levenswijze, - het voor
komen in groepen en kolonies -
v~~r een modern uitgeruste jager 
een zeer gemakkelijke buil. In 
grote delen van zijn areaal is de 

Een Noors zeehondenvangstschip bij het ei/and Jan Mayen; op de achter
grand de vulkaan Berenbergm die in 1971 nog u}tgebarsten is (foto E. 
Flips. mft. 73). 
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Wafrussen-societelt op Round Is/and, Alaska (foto E. Fllpse, aug. '-74). 

walrus thans een volledig be
schermde soort en gedurende de 
laatste jaren is weer een geleide
lijke toename van de aantallen 
geconstateerd. Ook worden ze 

. weer regelmatiger waargenomen 
op plaatsen waar ze de laatste 25 
jaar nauwelijks gezien zijn, spe
ciaal aan de Noordkust van 
Spitsbergen. Op Groenland en in 
de Amerikaanse 'Arctic' worden 
de walrussen nog wei bejaagd 
door de eskimos, maar dJt is van 
vrij beperkte omvang en heet! 
geen verstrekkende gevolgen 
I.a.v. het voortbestaan van de 
soort in die gebieden waar deze 
jacht altijd heet! plaats gevon
den. 

De baardrob is een typische be
waner van de arctische kustwa-

teren; de soort komt over de ge
hele arctica VQar, maar averal in ' 
zeer geringe dichtheden en het 

. totaalbestand wordt dan oak niet 
hager geschat dan 20.000 stuks. 
En oak over dit getal bestaat 
maar weinig zekerheid omdat eT 
van een enkel gebied maar be
perkte gegevens beschikbaar 
zijn. Een enkel schip maakt te
genwoordig nag speciaal jacht 
op baardrobben gedurende de 
zomermaanden in en rond Spits
bergen. Alhoewel de aantallen 
gedurende de laatste decennia 
sterk zijn teruggelopen, loopt het 
voortbestaan van de soort geen 
gevaar; in het oostelijk gedeelte 
van de Barentszee zijn baardrob
ben al volledig beschermd. 
De kleine zeehond of de ringel
rob is de kleinste van de arcti-
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sche zeehondensoorten en te
vens de meest algemene. Eve
nals de baardrob is het een be
woner van de ondiepe kustwate
ren. Vanwege het zeer verspreide 
v66rkomen in geringe concen
traties zijn 'ringelrobben nooit 
van betekenis geweest v~~r com
merciele vangst op grote schaal. . 
De kleine zeehond vormt echter ' 
opveel plaatsen de basis van de 
eskimo-economie en jaarlijks 
worden 'er zo'n 100.000 gascho
ten; deze cijlers zijn echter in het 
geheel niet verontrustend voor 
het vocirtbestaan van de soort, 
daar het totaalbestand op enige 
miljoenen geschat wordt. 
De klapmuts dankt zijn naam aan 
het leit dat de mannetjes boven 
hun neus een huidplooi bezitten 
die bij opwinding opgeblazen 
wordt tengevolge waarvan het 
dier ineens een veel vervaarlijker 
uiterlijk krijgt: Klapmutsen leven 
aan de randen van het pakijs in 
volle zee; in het voorjaar (mrt.
april) concentreren ze zich op 
slechts drie plaatsen in het pakijs 

Zeehonden sch/eten is preclslewerk, 
waar de Groenlanders zeer bedre
ven in zljn (toto J. de Korte mei '73). 
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',,_r "~f _:~',~{~r.~~:~:',~_
waar d~: irpngeJ~ ':'-J~"<:~,~r~tE1/,ge-
bracht wO'raen,en,:W<\'lHVervol-
gens de:parIq9 ~e~rp!~~tsJY:iqdt. 
T.W. ee.yar)(ld .. ez.II!J!90n .. c ....... lln.) .. r9 .. ~. I.~ge-
,biederi QiiKi.ei.v,'F;oup91i11lti.en bij 
Jan Maye.h/sta1iQi~r\;~j~,·tijd aan 
een'sterke jachtdruk'/bloot; het 
derde gebied i,n Straat Davis tus
sen Groenland en de Noord-Ca
nadese archipel is pas onlangs 
herontdekt en gelukkig veel 
moeilijker bereikbaar. 

Geboorte 

Alhankelijk van de ijscondities 
mag de exacte locatie van de 
concentratieplaatsen van jaar tot· 
jaar iets verschillen, maar in gro
te lijnen liggen ze steeds in het
zelldegebied. Ongeveer in de 
periode van 20 tot 25 maart wor
den de jongen geboren; ze zijn 
bij geboorte bijna een meter lang 

. en wegen ongeveer 30 kilo. De 
rug is blauwgrijs, de buik zilver
grijs gekleurd; deze 'bluebaks' 
worden 10 tot 12 dagen gezoogd 
en dan aileen gelaten. De vol
was sen dieren paren in het zell
de gebied en migreren vervol
gens weer naar de rand van het 
pakijs, waarbij de wijljes het 
eerst vertrekken. lets later volgen' 
de 'bluebaks' op eigen kracht in 
dezellde richting. Pas aan de 
rand van het pakijs, doorgaans 
zo'n 20 zeemijlen van de geboor
teplaats verwijderd, neemt het 
jonge dier voor het eerst onal
hankelijk voedsel tot zich; tot die 
tijd wordt geteerd op de voeding 
van de eerste 12 dagen. 

I( , 

Baardrob 

Kleine zeehond, 
ringelrob 

Erignathus 
barbatus 
PUsa hispida 

ArcUsch, verschillen
de ondersoorten in 
het Atlantische en 
Pacifisch gebied 
Arctlsch 

Arctisch; afzonder
lijke populaties in 
het N. van de Botni
sche golf en deKas
pische zee 
Arctisch, NW-aUan
tisch 

Klapmuts 

Zadelrob 

Bandrob 

Cystophora 
eristata 
Pagophilus 
groenland/cus 
Histriophoea 
fasoiata 

Subarctlsche en 
arctische zone van 
de Pacific 

Callorhinus 
urslnus 

Arctisch, 
Pacifisch 

Pelsrob, Noor
delijke zeebeer 
Gewone zeehond Phaca vi[ulina Gematigde en sub

arctische zone 
Gematigde en sub
arctische zone in At
lantische Oceaan 
Gematigde en sub
arctische zone in de 
Stille Oceaan 

Grijze zeehond 

Stellers zeeleeuw 

Ha/yehoeris 
wypus 

Eumetopias 
jubata 

Omstreeks hall april zijn de ge
boorteplaatsen helemaal verlaten 
en bevinden aile dieren zich weer 
in de randzone van het pakijs, 
waar ze zich geleidelijk in West
zuidwestelijke richting naar Den
markstrait, tussen Groenland en 
IJsland, bewegen. De klapmutsen 
van de 'Vesterisen-populatie' 
holiden zich gedurende de zo
mer hier op, en in deze tijd vindt 
de jaarlijkse verharing plaats. 
Een gedeelte van de New Found
land populatie trekt eveneens 

naar Denmarkstrait voor dit doel, 
een ander deel trekt westelijk van 
Groenland noordwaarts. In de 
loop van het eerste jaar wisselt 
de 'bluebak' van kleur tot egaal 
grijs en wordt dan 'gris' ge
noemd, Pas na het vierde jaar is 
de jonge klapmuts volwassen; de 
pels is dan lichtgrijs geworden 
met een onregelmatig patroon 
van donkere vlekken. Volwassen 
klapmuts-mannetjes worden zo'n 
2,5 meter lang, bij een gewicht 
tot 400 kg; vrouwtjes worden bij-
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na 2 meter en wegen nooit meer 
dan 250 kg. 

* 
Ook de zadelrobben verenigen 
zich in het voorjaar tot grote ko
lonies en aile zadelrobben kun
nen dan aangetroffen worden op 
maar.drie plaatsen in het Noord
atiantische gebied, waarvan er 
twee met die van de klapmutsen 
overeenkomen: het 'Vesterisen' 
bij Jan Mayen, en het pakijs ten 
oosten van New Foundland. In de 
St. Laurens-baai ten noorden van 
New Foundland en in de Witte 
Zee komen uitsluitend 
zadelrobben-concentraties v~~r. 

De zadelrob is in het algemeen 

Een jonge zadelrob van twee weken 
oud ('fur v'); de witte vacht gaat 
plaats -maken voor een donkere te
kening (toto E. Flipse mrt. '73) 
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minder aan open zee gebonden 
voor de plaats waar de jongen ter 
-wereld worden gebracht dan de 
klapmuts. 
De jonge zadelrobben worden 
ongeveer sen week eerder gebo
ren dan de 'bluebaks'. Geduren
de de eerste twee weken van hun 
leven zijn ze geelachtig wit (Kvi
tungen in het Noors, Whitecoats 
in het Engels). Ze worden veer- . 
tien dagen gezoogd en dan door 
hun moeder verlaten. Bij de ge
boorte zijn ze ca. 65 cm lang en 
wegen 15 tot 20 kg. Wanneer de 
'Kvitungen' 2,5 tot 3 weken oud 
zijn, krijgen ze een donkere rug
tekening (in het Noors: Svartbak) 
en geleidelijk worden ze hele
maal donker (in het Noors: Svar
tungen). 

De weg terug 

Na een verblijl van circa drie we
ken tot een maand in de 
concentratie-gebieden migreren 
de zadelrobben weer naar de 
randen van het pakijs, de volwas
senen eerst, de jongen iets later; 
in het 'Vesterisen' gaat dat in 
eerste instantie in Zuidoostelijke 
richting. Wanneer de randen van 
het pakijs zijn bereikt, gaan ze, 
geheel in tegenstelling tot de 
klapmutsen, in Noordoostelijke 
richting verder, de pakijsgrens 
volgend, en ze verenigen zich in 
grote kudden in het gebied rond 
74°, 75°N.Br. tussen Groenland 
en de Spitsbergen-archipel, waar 
de lOmer wordt doorgebracht. 

------.. ---------

De zadelrobben van de New 
Foundland-populatie trekken na 
het verlaten van de geboorte
plaatsen eveneens in noordelijke 
richting door Davis strait naar 
Baffin bay; De dieren van de Wit
te Zee-populatie worden drie tot 
vier wekeneerder geboren. Op 
het moment dat de 'broedplaat
sen' in het 'Vesterisen' en bij 
New Foundland nog bezet zijn, 
hebben de meeste zadelrobben -
zowel volwassen dieren a[s 'svar
tungen' - het Witte Zeegebied 
reeds verlaten en kunnen ze al 
ter hoogte van Nova Zembla aan
getroffen worden. Eenmaal is 
een in het 'Vesterisen' gemerkt 
dier het volgende jaar in de Witte 
Zee teruggevangen; het is dus 
niet onmogelijk dat de populaties 
van Jan Mayen en de Witte Zee 
zich 's zomers in dezellde gebie
den ophouden, maar daar is nog 
maar betrekkelijk weinig over be
kend. 

In de loop van z'n eerste jaar 
wordt de jonge zadelrob (svar
tunge) lichter van kleur en wordt 
dan door de Noorse zeehonden
vangers 'brunsel' genoemd. Ge
durende de volgende twee jaren 
verschijnen er weer donkere 
plekken op de pels van de 'brun
sel', speciaal op de rug en op de 
kop; dieren met een dergelijk 
vlekkenpatroon heten dan 'blom
stersel'; wijljes die voor de eerste 
keer een jong werpen zijn van dit 
type. Dieren ouder dan vier jaar 
vertonen het karakteristieke 
zwarte zadelpatroon op de rug 

gecombineerd met een zwarte 
kop. 

Verschillen In gedrag 

.Hoewel lOwe I zadelrobben als 
klapmutsen gedeeltelijk dezellde 

. gebieden kiezen waar ze hun 
jongen ter wereld brengen en dit 
ook ongeveer in dezellde tijd 
doen, zijn er toch a,mzienlijke 
verschillen in het gedrag tussen 
beide soorten, vooral bij de keu
ze van de kraamkamer. Klapmut: 
sen do en dit bij voorkeur in open 
zee, ver van het land verwijderd, 
en prelereren daarbij zwaarder 
ijs dan de zadelrobben. Op plaat
sen waar 'bluebaks' en 'kvitun
gen' beide aangetroffen worden, 
komen ze zeker niet door elkaar 
voor, maar in de regel strikt ge
.scheiden binnen hetzellde ge
bied. 
Op de locali.\eiten van de zadel
rob kunnen de kreten van de jon
ge dieren al van verre gehoord 
worden. De zadelrob
kraamkamers maken in het alge
meen een veel levendiger indruk 
dan die van de klapmuts, zowel 
tengevolge van het leit dat de 
jonge dieren veel beweeglijker 
zijn alsook doordat ze meestal 
veel dichter bij elkaar liggen. De 
'kvitungen' brengen de eerste 
dagen van hun leven door in de 
directe nabijheid van hun moe
der; na een week worden ze 
overdag verlaten, maar aan het 
eind van de middag keren de 
wijljes massaal terug op het ijs 
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Een kfapmutsmoeder zal haar jong de eerste week altijd verdedigen (toto 
E. Flipse mrt. '73). 

am de jongen te zogen en de 
nacht samen door te brengen. 

* 
Een klapmuts-kraamkamer is 
lang niei zo dicht bevolkt als die 
van de zadelrobben. De 'blue
baks' liggen op afstanden van 30 
tot 500 meter van elkaar verwij
derd, vaak in rijen langs de sple
ten van het ijs. Terwijl bij de za
delrobben vanaf sen plaats tege
lijkertijd een honderdtal dieren 
kunnen worden overzien. b~
loopt dit aantal in een klapmuts
gebied slechts ca. tien. Aileen 
wanneer er door omstandighe-· 
den veel kleine ijsbergjes of op
gedrukte richels van samenge
perst ijs voorkomen, worden de 
'bluebaks' wei dichter bij elkaar 
aangetroffen. Moeder' klapmuts 
prefereert de privacy van een 
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vlak stukje ijs dat geheel door ri
chefs is omgeven. 
De jonge klapmutsen zijn vol
maakt stil en lang niet zo be
weeglijk als de 'kvitungen'. Ten
gevolge van hun Iic/1aamswarmte 
ontstaat er een typische slaap
kuil, waar ze, exact op dezelfde 
plaats, gedurende de gehele dag 
meestal slapend op hun rug kun
nen worden aangetroffen, waar
bij ze met hun lichte buik nauwe
lijks tegen het ijs afsteken. In de 
eerste twee weken van hun be
staan, zijn ze vrijwel passief te
genover de jagers; wanneer ze ou
der zijn dan twee weken, trach
ten ze te ontkomen en na 3,5 we
ken zijn ze praktisch niet meer -
lopend over het ijs - te vangen. 
Gedurende de eerste week zal de 
moeder haar. jong niet verlaten 
en het ook verdedigen tegen 
aanvallers, meestal met catastro-

fale gevolgen voor be ide. Maar 
een zeer laag percentage van de 
zadelrob'vrouwtjes is be reid het 
jong tot het u iterste te verdedi
gen - in de meeste gevallen doen 
aileen de 'blomstersels' dat. In 
het Vesterisen mogen sinds 1971 
geen volwassen zadelrobben 
meer geschoten worden. 

* 
Volwassen zadelrob-mannetjes 
laten zich in de tijd van de ge
boorte van de jongen maar zel
den zien; klapmuts-mannetjes 
(Hettakall) worden frequenter 
waargenomen. Gedurende een 
periode van ongeveer een week 
worden dan veel familiegroepen 
gezien, bestaande uit een 
vrouwtje met haar pasgeboren 
jong en een 'hettakall'. Zolang 
het jong gezoogd wordt heeft het 
wijfje geen interesse voor de ver
gezellende 'hettakall'. Wanneer 
zo'n graep bedreigd wordt, ver
dwijnt het mannetje het eerst in 
het water. 80ms tracht hij het 
wijfje ook tot de vlucht te bewe
gen, hetgeen in de meeste geval
len resulteert in het feit datde 
gehele familie buitgemaakt wordt 
door de jagers. In enkele geval
len zal de 'hettakall' niet aarzelen· 
om mensen aan te vallen, zeffs 
zodanig dat de laatstgenoemden 
daarbij oak enig risico lopen. 

* 
De band rob en de noordelijke 
zeebeer in het pacifische deel. 

van de Arctica zijn zowel in uiter
lijk als qua plaats in de levensge
meenschap enigermate vergelijk
baar met respectievelijk de za
delrob en de klapmuts in het 
noordelijke Atlantische gebied. 
Beide zijn echter minder aan pak
ijs gebonden. De pels rob werd 
in 1742 door viius Bering ont
dekt op de Commandeurs
eilanden. De kwaliteit van de hui
den werd meteen hoog geschat 
en spoedig kwam dan oak de 
pelsrobbenvangst op gang. In 
1856 werd op de Pribilov
eilanden in de Beringzee een 
tweede populatie ontdekt, waar 
op twee kleine eilandjes 's zo
mers naar schatting 4,5 miljoen 
pelsrobben bijeen kwamen. In 
1910 had de mens het bestand al 
gereduceerd tot 150.000 en in de 
daarop volgende jaren is de mo
gelijkheid dat de noordelijke,zee
beer uitgeroeid zou worden z,eer 
reeel geweest 
De gewone en de grijze zeehond 
komen in kleine groepen langs 
de kusten van de gerilatigde en 
sub-arctische wateren voor. In 
het hoge Noorden we~pen,de ge
wane zeehonden hun Jongen oak 
op het ijs en deze verschillen in 
zoverre van de jongen die op 
lagere breed ten geboren worden, 
dat ze vee I lichter zijn gekleurd. 
Voor de commercii3le vangst zijn 
deze soorten niet van belang; 
weI worden ze over vrijwel hun 
gehele areaal door de locale vis
sers soms sterk vervofgd, omdat 
men in de mening verkeert dat 
zeehonden de visvangst sterk be-
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nadelen, hetgeen overigens maar 
voar een miniem percentage 
door wetenschappelijk onder
zoek is bevestigd. Deze soorten 
lopen momenteel geen gevaar 
tengevolge van overbejaging. 
Wei kan een toenemende veront
reiniging van. kustwateren (o.a. 
olie) regionaal het bestand deci
meren (vergelijk de Waddenzee). 

Zeehondenvangsl en zeehon
denjachl 

Het verdienl aanpeveling am 
I.a.v. de jachlproblemaliek bij 
zeehonden een duidelijk onder
scheid Ie maken tussen de jachl 
waarmee kustjacht door de 
plaalselijke bevolking bedoeld 
wordt, en vangsl doorgaans met 
schepen uitgevoerd uit veral ge
legen havens. In het eerste geval 
kan men den ken aan het gebruik 
van de natuurlijke hulpbronnen 
I.b.v. hel eigen systeeem, in het 
tweede geval moel eerder ge
dacht worden aan grondstollen
rool tengevolge waarvan het sys
teemJverarmt. 
Mel betrekking 101 het voortbe
slaan van soorten heef! de jacht 
nag vrijwel nergens verontrus
tende vorman aangenomen: 
sinds kart is oak de commerciale 
landvangst van zadelrobben in 
de baai van SI. Laurens en de 
Wille Zee bevredigend geregle
menleerd. Oak in de moderne 
tijd is de jacht op zeehonden nag 
altijd van wezenlijk be lang voor 
het levensonderhoud van de 
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Eskimo's. De leelwijze van de 
Groenlandse bevolking van Sco
rebysund in Oost-Groenland is 
daar een goed voorbeeld van. 
Het gehele bestaan van deze 350 
mensen draait am de jacht op ijs
beren en zeehonden. De jacht le
vert hen vleesals voedsel voor 
zich zell, en voor de sledehon
den. In leite is vlees het enige dat 
als voedselbron in dit land toe
gankelijk is voor de mens. Vroe
ger gebruikten ze de huiden van 
hun jachtdieren voor kleding en 
gereedschap. Speciaal uit baard
robben werden sterke riemen 
gesneden; tegenwoordig worden 
de huiden aileen nag maar direct 
gebruikt als bekleding van de ka
jak en voor schoenen (kamiks). 
Daarnaast worden de huiden nu 
verkochl. Voor het geld worden 
kleren, huizen, wapens, baten, 
drank etc. gekochl. Dit zijn alle
maal zaken die in de moderne 
tijd van buitenal tegen betaling 
gelmporteerd moeten worden. 

* 
Wat de zeehondenjacht betrell: 
vooral de kleine ze"hond wordt 
gejaagd. In Scoresbysund zijn 
dat er elk jaar zo'n 5000, die per 
stuk f 60,- opbrengen. Daar
naast worden per jaar oak enkele 
honderden baardrobben, klap
mutsen en zadelrobben gescho
ten. Oak komt hel incidenteel 
voor dat een Jager een walrus 
kan bemachtigen. In de winter en 
in het voorjaar worden de zee
honden geschoten vanal de ijs-

1 

J 

l. 
1 

! 

rand: dat is de plaats waar het 
landvaste zeeijs ophoudt en de 
open zee begint. Dagenlang trek
ken de jagers dan met hun hon
densleden langs de ijsrand op 
zoek naar zeehonden. Op een 
plaats waar ze deze verwachten 
staan ze over zee uit te kijken, 
waarbij de dieren gelokt worden 
door al en toe op het ijs te stom
pen, hetgeen de nieuwsgierig
heid bij zeehonden opwekl. Ais 
het dier geschoten is en op het 
water drijft, wordt het met een 
licht bootje, dat op de slee kan 
worden vervoerd opgeh aald .. 
In het voorjaar wordt er oak op 
het Ijordijs gejaagd. De zeehon
den liggen dan te zonnen bij hun 
ademgat en de Jager sruipt ach
ter een wit schermpje dichterbij, 
tot hij het dier kan schieten. In de 
zomer, als het zee-ijs opgebro
ken is; wordt er oak wei met ka-

jak en harpoen gejaagd. De klei
ne zeehonden zijn dan mager 
omdat ze aan het verharen zijn. 
Normaal gesproken zouden ze 
dan zinken. maar als ze vanuit de 
kajak geharpoeneerd worden 
blijven ze drijven aan een blaas 
van zeehondenhuid, die aan de 
harpoen vastzil. 

* 
Het zal duidelijk zijn dat de kust
jacht door de Groenlanders op 
een geheel andere manier bedre
Yen wordt dan de commerciiile 
vangst door blanken, die op de 
werpplaatsen de dieren massaal 
verzamelen. Men kan het betreu
ren dat de Groenlanders door het 
ophellen van hun isolatie ge
dwongen worden de aU de levens
wijze, volmaakt in evenwicht 
met het systeem waarin ze leel-

Groen/anders op ·zeehondenjacht aan de iisrand; regelma.tig wordt op het 
. ijs gek/opt om de zeehonden aan te /okken (foto J. de Korte mel '73). 
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den, te verlaten. De tijden dat 
ean ijsberenvel vier eskimobroe
ken betekende, zijn voorbij. Ook 
de Groenlanders verkopen hun 
huiden nu op de wereldmarkt; 
voor de instandhouding van een 
complete arctische levensge
meenschap zoU het een verstan
dige politiek zijn ze daarbij niet 
teveel concurrentie aan te doen. 

Geschiedenis 

worden genomen - het eerst 
voor de pelsrob in 1911, waarbij 
in een verdrag tussen de VS, 
Rusland, Canada en Japan de 
onbeperkte jacht werd gestaak!. 
Het aantal heelt zich sindsdien 
weer geleidelijk hersteld tot on
geveer de hellt van de vroegere 
omvang (ca. 2 miljoen dieren):~, 
onder streng toezicht en weten
schappelijke begeleiding kunnen 
momenteel weer pels rob ben 
worden gevangen zonder dat dit 
de stand als geheel schade loe
breng!. 

* 
De zeehondenvangst is sinds de 
18e eeuw op grote schaal uitge
oelend door Russen, Noren en 
Canadezen; in de 18e eeuw de-
den ook de Nederlanders nog loan sedert het begin van deze 
mee. De zeer prolijtelijke walvis- eeuw met grotere schepen en 
vangsten hadden de Europeanen krachtiger motoren het pakijs 
naar het Noorden gelokt; in de een steeds geringere belemme
beginperiode van de walvig" ring ging vormen, werden ook de 
vangst in de 16e en 17e eeuw wer- voorplantingsgebieden van za
den dekleineredieren nog groten- del rob en klapmuts bedreigd, die 
deels ongemoeid gelaten, maar nu op het juiste tijdstip in~ het 
de alname van het walvisbestand voorjaar bereikt konden worden. 
tengevolge van de ongebreidelde Voordien moest men noodge
jacht deed de vangers naar ande- dwongen de vangst tot aan de 
re bronnen van inkomsten om- randen van het pakijs beperken. 
zien. Kort na de tweede wereldoorlog 
In de eerste plaats kwamen, die waren de vangsten ongekend 
soorten in aanmerking, die vrij hoog, nadat er vijl jaar niet had 
gemakkelijk in grote hoeveelhe- kunnen worden gejaagd, het
den konden worden buit ge- geen er op wijst dat bij handha
maakt doordat ze in kolonies ving van een redelijk ,bestand in 
leelden. Hoewel de aantallen vrij korte tijd een goed herstel 
aanvankelijk schier onuitputtelijk kan optreden. Pas in 1971 zijn 
leken zag men in vrij korte tijd aan de vangsten van de zadel
kans walrussen en pelsrobben robben en klapmutsen in het 
bijna te laten uitsterven; voor Noord-atlantische gebied wette
deze soorten konden nog net op lijke beperkingen opgelegd door 
tijd beschermende maatregelen ~ de betrokken gouvernementen in 
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bilateraal overleg; tussen Noor
wegen en Canada voor het New 
Foundlahd gebied, en tussen 
Noorwegen en ROsland voor het 
'Vesterisen' en de Witte Zee. 
Sinds het midden van de jaren 
'60 is in toenemende mate actie 
gevoerd tegen de zeehonden
vangs!. Vooral het (met enige 
overdrijving) in de publiciteit 
brengen van ~ 'het levjJnd villen 
van pasgeboren zeehondjes' 
heelt velen uit dierenbescher
mings-overwegingen in actie ge
bracht; de ambassades van Noor
wegen en Canada zagen in veel 
landen elk voorjaar protestmar
sen aan zich voorbijtrekken. 

~ Mede als gevolg van deze acties 
is de vangst sinds 1970 geregu
leerd en beperkt en gelden I.a.v. 
de te gebruiken jachtmethoden 
strikte voorschrilten. In aile 
vangstgebieden mag maar gedu
rende een beperkte tijd worden 
gevangen, en wat de aantallen 
betrelt zijn quota (hoeveelheden) 
vastgesteld die niet mogen wor
den overschreden. In Noorwegen 
mag per schip maar sen vangst
reis worden gemaakt; het aan- ' 
tal schepen dat aan de vangst 
deelneemt is de laatste jaren ge
leidelijk verminderd, en er wor
den niet 01 nauwelijks nieuwe 
concessies verleend, ook niet bij 
het uitvallen van bestaande con
cessies. 
Bij de uitoelening van het bedrijl 
moet het 'vangstvolk' de grootste 
zor9 in acht neman en humane 
vangstmethoden gebruiken om ~ 
onnodig lijden voor de dieren te 

verhinderen. Het is verboden, an
ders dan voor verkenning, bij de 
vangst gebruik te maken van 
vliegtuigen en helicopters. In de 
vangstgebieden mogen bepaalde 
categorieen dieren niet worden 
gedood, en geldt een hele reeks 
van voorschriften ten aanzien 
van het vangen der dieren. Op 
grand van de ervaringen van het 
eerste jaar zijn vanal 1972 jaar
lijks mear beperkingen inge
voerd. Aigemeen bestaa( de in
druk dat de vangers zich goed 
aan de regels houden. Voorde 
Noorse vangst in het :Vesterisen' 
is dit bevestigd door eigen waar
neming~ 

* 
In 1973 had de zeehondenvangst 
in Noorvyegen een directe waar- . 
de van 20 miljoen N.Kr., hetgeen 
een exportwaarde van 40 miljoen 
N.Kr. vertegenwoordigde. Neder
land neenit wat betrelt de import 
van huiden een onbelangrijke 
plaats in, doch het merendeel 
van het verwerkte spek gaat via 
Rotterdam (vanouds, vanwege de 
margarinelabricage). 
Ook wordt er bezwaar tegen ge
maakt dat bij de zeehonden
vangstveel wordt verspild doordat 
aileen huiden en spek worden 
meegenomen, terwijl het karkas 
op het ijs achterblijll. Dit geheel 
in tegenstelling tot de jacht door 
Eskimo's, waarbij het gehele dier 
aan de mens ten goede komI. Dit 
punt heelt de volledige aandacht 
van de Noorse ondernemers. 
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Noorse zeehondenvangst schepen In het pakljs bij Jan Mayen (foto E. Flipse 
mft. '73). 

Men is het er volledig n"lee eens 
dat dit anders zou moeten maar 
vooralsnog zijn· er nogal wat be
zwaren van practische aard. 
Op grond van de bestaande quo
taregeling en verdere afspraken 
die tussen de belanghebbenden 
zijn gemaakt, behoeft niet te 
worden gevreesd dat er nog 
so orten direct ten gevolge van de 
overmatige vangst zullen uitster
ven. Een geleidelijke quota
vermindering lijkt de aangewe
zen weg om aile betrokken partij
en, zeehonden en zeehonden
vangers de minste schade te be
rokkenen; indien de aantallen 
weer toenemen kan een jaarlijks 
vangstquotum worden gestabili
seerd. Een klein soort bestand, 
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dat maar op een enkele plaats 
voorkomt, is buitengewoon 
kwetsbaar - in het bijzonder voor 
milieubederf tengevolge van 
menselijke activiteiten en de 
daarmee gepaard gaande veront
reiniging op grote schaal. 

* 
Ook aan de dierenbeschermings
aspecten wordt door de vangers 
aandacht besteed, maar het is 
niet Ie verwachten dat; zolang de 
vangst plaats blijlt vinden, met 
deze categorie van bezwaren vol
doende rekening kan worden ge
houden. De 'acties-tegen' wor
den echter weI serieus genomen 
al wordt gesteld dat deze dan 

KLAPMUTS CYSTOPHORA CRISTATA 

VERSPREIDING 

CONCENTRAT1ES, in zomer (verharing) 

CONCENTRATI ES in voorjaar (werp- ell paartijd ). 

exept NEW FOU N DLAN 0 gebied 
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ook tegen slachthuizen zouden 
moeten worden gericht en tegen 
de gebruikers van zeehondenma
teriaal; het wordt de actievoer
ders verder kwalijk genomen dat 
men nauwelijks rekening houdt 
met de gegevenheden van een 
historisch gegroeid bedrijf, waar
van in Noorwegen hele landstre
ken economisch afhankelijk zijn. 

Onderzoek en beheer 

Er bestaa! geen enkel bezwaar 
. om van in het wild levende popu
laties van diersoorten te 'oog
sten'. am dit echter zo te kunnen 
doen dat deze populaties niet 
worden aangetast en tegelijker
tijd een oogst van dezelfde om
vang tot in de lengte van jaren 
kan worden gegarandeerd, is in
zicht nodig in de z.g. populatie
dynamica van de desbetreffende 
soorten (aantallen, leeftijdsop
bouw, reproductie-snelheid, na
tuurlijke mortaliteit e.d.). Wat de 
zeehonden betreft, moet gezegd 
worden dat hier nog grote leem
ten in kennis bestaan. 
Over de huidige aantallen van 
soorten die aan een zware jacht
druk bloot staan - b.v. van klap
mutsen of zadelrobben - zijn 
nauwelijks betrouwbare schattin
gen bekend; er zouden nog een. 
paar miljoen zadelrobben zijn en 
een kwart miljoen klapmutsen. 
Ook lopen de beschikbare gege
vens van sen soort haast nooi! 
parallel in aile gebieden; terwijl 
men van mening is dat de 
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zadelrobben-populatie van het 
Witte Zee-gebied groeit, spreken 
berichten uit het 'Vesterisen' 
daar van het tegendee!. Of de 
drie gebieden onderling connec
ties hebben is maar zeer ten dele 
onderzochl. 
Onlangs hebben Canadese on
derzoekers een aileen uit de ver
halen van de Inuit (Eskimo's) be
kende klapmutsen-concentratie 
ontdekt tussen Groenland en de 
Canadese "rctische archipe!. Het 
is niet onmogelijk dat vanuit 
deze ongestoorde populatie de 
gebieden van New Foundland en 
Jan Mayen steeds weer zijn aan
gevuld; de jaarlijkse vangstcijfers 
daar hebben vaak aanleiding ge
geven een veel grotere populatie 
te veronderstellen dan men in. 
feite onder ogen had gehad. Het 
behoeft uiteraard geen betoog 
dat dit laatst ontdekte gebied van 
vangst gevrijwaard zou moeten 
blijven. 

Robben, die zich geduren"de bepaaf
de tijden van het jaar en maSse op 
maar een enkele plek verzamelen 
werden het eerst met volledige uit
(oeUng bedreigd (toto E. Flipse aug. 
'74). 

ZA DE LROB PAGOPHiLUS GROENLANDICUS 

.""" VERSPREIDING 

I::::::::::::, CONCENTRATIES in zomer 

tt:1111 CONCENTRATIES in voorjaar 

exept NEW FOUNDLAND gebied 
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Het lijkt eenvoudig om de aantal
len dieren die geconcentreerd in 
bepaalde gebieden voorkomen 
vanuit de lucht te bepalen; de 
weersomstandigheden ter plaat
se laten dat echter maar zelden 
toe. 

Leeftijdsopbouw 

Over de leeftijdsopbouw van de 
jachtsoorten is de laatste jaren 
meer bekend geworden. Door de 
kaken van de gevangen dieren te 
verzamelen, kan later aan de 
hand van de laagjes in het tand
cement de leeltijd worden be
paald (vergelijk de jaarringen van 
een boom). Over de natuurlijke, 
sterlte van de arctische robben 
en het verloop van de natuurlijke 
fluctuaties in aantallen tengevol
ge van klimatologische omstan
digheden zijn nauwelijks gege
vens voorhanden. De migratie en 
verspreiding is aileen in grote lij
nen bekend; uitgebreide 
merkings-operaties zijn nooit uit
gevoerd, hetgeen overigens bij 
deze dieren oak niet zo'n een
voudige zaak is. Naar verhouding 
weet men het meest van klap
mutsen en zadelrobben, maar 
het onderzoek was tot voor kort 
te zeer gericht op het vaststellen 
van aantallen die konden worden 
geschoten, waarbij men in on
derlinge concurrentie eerder ge
neigd was om maximale- dan op
timale aantallen toe te staan. De 
algemene biologie en ecologie 
van arctische zeehonden is een 
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verwaarloosd veld van onderzoek 
geweest; van een soort als de 
baardrob zijn nauwelijks enige 
gegevens beschikbaar. 

* 
Het bovenstaande zou aanleiding 
moeten zijn om bij het toestaan 
van jacht aan de zeer voorzichti
ge kant te blijven. De eerste 
moeilijkheid die zich bij het be
heer van zeehondenpopulaties in 
arctische internationale wateren 
voordoet is de vraag 'Van wie 
zijn die dieren juridisch gezien?'; 
het antwoord 'Van niemand, dus 
kan iedereen z'n gang gaan' lijkt 
in deze tijd verouderd. Met het 
vaststellen van vangstquota tus
sen de betrokken landen is al 
een stap in de goede richting ge
zet. Het verdient wellicht aanbe
veling om tot een internationale 
conventie t.a.v. de zeehonden
jncht te komen naar het voor
beeld van de onlangs overeenge
komen ijsberen-conventie. Maar 
gezien de grote economische be
langen die meespelen kan dit 
ook tot een eindeloos touwtrek
ken leiden, en in die tijd kunnen 
de zeehonden het loodje leggen. 
De niet of nauwelijks werkende 
walvis-conventie is ook daar een 
voorbeeld van. 

* 
Van Canadese zijde is de ge
dachte weleens naar voren ge
bracht om de vangstgebieden 
nationaal te scheiden: voor Ca-

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE 
NOORSE TERMINOLOGIE 

Klapmuts Cystophora cristata Klappmyss (Noors) 

Juveniel eerste jaar ....... ,", ................... Bluebak 
Juveniel 28 en 3e jaar .. '.' .. ', .................. Gris 
Volwassen wijfje ......... : ................. __ ... Klapmuts 
Volwassen mannetje .... '., ..................... Hettaka/J 

Zadelrob Pagophllus groenlandi,?us Gronlandsel, Sel (Noors) 

Juveniel 1ste 2 weken .... ' ..................... Kvltunge 
Juveniel 3e week ............... " ....... ,' '.' . . Lurv 
Juveniel 4e week .... , ... , ..... , .... ": .... ,,., Svartbak 
Juveniel eerste jaar .. , .. , , . , , . -, . , , ... , , , , ..... . Svartunge 
Juvenlel 2e en 3e jaar .. , , , , .... , ...... , , ..... . Brunse! 
Juveniel 3e en 4e jaar .. ..... , ....... , .......... Blomstersel 
Volwassen dier na het 4e jaar .... " .......... , Gamme/sel, Saddler 

Kleine zeehond PUsa hlspida Snadd (Noors) 

Baard'rob Erignathus barbatus Storkobbe (Noors) 

Geografische namen 

Het pakijsgebied bij Jan Mayen !'In Groenland., Vesterisen 
Het pakijsgebied bij Spitsbergen ... " ..... _ ... ,. Nordisen 
Het pakijsgebied in de Barentszzee ..... , ...... Ostisen 
De Spitsbergen archipel ....... " ....... " ..... Svalbard 

nada het New Foundlandgebied, 
voor Noorwegen het Jan Mayen 
gebied en voor Rusland de Witte 
Zee, waarbij elk land internation
aal de verantwoording voor zijn 
zeehondenp9,pulatie zou krijgen 
en de wereld kon toezien wie het 
het beste deed. Aangezien Noor
wegen in dat geval heel wai ve
ren zou moeten laten, zullen zich 

bij realise ring van een dergelijk 
voorstel wei heel wat moeilijkhe
den voordoen. Het voornemen 
van de Russen om in 1975 op-· 
nieuw in het Jan Mayen-gebied 
te gaan vangen wordt in Noorwe
gen gezien als het uitoefenen 
van pressie om de Noren bij het 
Witte Zeegebied vandaan te krij
gen. 
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Dat zuiver 'papieren' maatrege
len locaal zeer averechts kunnen 
werken is in Alaska gebleken bij 
de inwerkingtreding van de 'Ma
rine mammals act' waarin wordt 
bepaald dat: 

1. aile zeezoogdieren inclusief 
de ijsbeer volledig zijn be
schermd tegen blanke jagers; 
2. de 'natives' hun traditionele 
jachtrechten overal kunnen blij
ven uitoefenen; 
3.' dat aile v'oorgaande bepalin
gen Van de afzonderlijke staten 
hiermee komen te vervallen. 

Dit betekende o.a. dat Round 
Island (Bristol-bay, Alaska) z'n 
status als volledig beschermd 
walrusreservaat heeft verloren, 
omdat de Eskimo's daar weer 
mochten jagen, hetgeen ze met 
de moderne 'blanke' uitrusting 

LItEiratuur over dit onderwerp: 

ook hebben gedaan. 

Kortom: in de praktijk zal het nog 
heel wat voeten in de aarde heb
ben om tot een waterdichte rege
ling te komen. De maatregelen 
die t.b.v. de pels rob ben zijn ge
troffen, kunnen in dit opzicht als 
het goede voorbeeld gelden. De 
huidige regelingen t.a.v. klap
mutsen en zadelrobben voldoen 
redelijk en zullen bij een geleide
lijke vermindering van de vangst
quota zeker niet ten nadele 
van de betrokken robbensoorten 
uitvallen. Dit zal wellicht in de 
naaste toekomst mogelijk zijn, 
temeer daar de verwachting ge
wettigd is dat, tengevolge van de 
grote publiciteit, over de 
zeehonden-kwestie, onze Wes
terse wereld meer bewust de 
vraag naar zeehonden-producten 
zal beperken. 

Freuchen. Peter & Finn Salomonsen (1960), The arctic year. Readers Union, 
Londen 1960. 
Irving. L. (1972), Arctic life of birds and mammals, Springer Verlag, Berlin, 
Heidelberg, New York. 
Oosterveld. P. (1974), Arctisch-atlantische zeehonden bedrelgd? Panda 
nleuws 10e jaarg. nr. 10, ok!. '74 p. 97-101. 
Scheffer, Victor B. (1970), The year of the seal. Charles Sribners Sons, New 
York. 
Stonehouse, Bernard (1971), Animals of the arctic, the ecology of the far 
north. Holt, Rinehart and Winston of Canada Lm. 

Het Nederlandse onderzoek aan arctische zeehonden vlndt plaats met 
flnanclele steun van het Wereldnatuurfends en het van Tlenhoven fonds 
(Nederlands~ commlssie veor internatlonale natuurbescherming). 

ao @ 1915 SU,btlag IYIO • AllE RECHTEH YOORB£HOUOEH NADRUK OF WHRom, GEREn OF GEDEElYElIJK, 
IN WHKE VORK DOK, lOHDER SCRRIFTELIIKE TDISUMMIKG YERBOGEN. 

ORUK, OOSTERBAAN . aOES 
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Eric Flipse (gob. 1944) natuurlotograaf, globetrottar, bloloog: 
inltlatlefnemer van de Nodorlandse bijdrage nan het 'in:er~ 
natlonnle ljsberononderzoek In 1968-'69: relsde slndsdlen veal 
In hot Middon Oosten en Alaska; houdt zlch slnds 1972 
In hot voorjaar bezlg met het verzamelen van gegevens 
over arctische :zeehonden In hot concentratlegabled blj Jan 
Mayan. 

Plet Oosterveld (geb. 1939), oecoloog, als wetenschappel1jk 
medeworker verbondan nan het RiJKslnstltuut voor Natuur~ 
beheer. 

DE NEDERLANOSE STICH1lNG VOOR. 
ARCTI$CH NATIJUR'I-:ETENSCHA??E!.!Ji< 
ONOERZOEK 

Deze stlchtlng (voorheen Stichtlng Nederlandso 
Spitsbergen Expedltle) stelt zich tot doel het stlmu~ 
leren en mogelijk maken van arctisch natuurwoten~ 
schappeUjk onderzoek vanuit Nederland en hat cotk~ 
dlneren dailrvnn In natlonaal en Intarnatlonaal verband 
(art. 2 van de stlchtlngsacte). 
Momenteel wordt op beschelden wijze gewerkt aan 
een zestal onderzoel<proJecten te weten: 

Onderzoek In verband met de oli&oexploratle op 
Spitsbergen. 

JI ArctlSCh zoohondenonderzoek. 
(III) IJsberenonderzoek (geen elgen activltelten mear 

na 1970). 
IV Oecologle van arctlsche zeevogels. 
V Onderzoek arctische graassystemen. 
VI Oecologlsch onderzoek in ongestoorde milieu$. 

Tor financierlng van lopende onderzoekactiviteiten 
geelt de stlchtlng kleuronposters ult van arctlsche 
dleren. Tot op hoden zijn vorschenen een Ijsbeer 
an een zadolrob met pups. De kosten bedragen /10,
per stuk. Franco toezending na stortlng van dit bed rag 
op postrekenlng 723100 tn.v. Ned. St. Arc. NW Onder~ 
zoek ta Zelst. 
Nadere In1!chtlngen omtrent de act!vltaltan van de 
st!chtlng bij hat secrabr!aat, Platolaan 36, Zelst. 

~bonncmcn!sprilzc:'l bedril,Qe:1 

Ne<ierlond, Surirwme, Noci. Antillan 
Belgic, luxemburg 
ovorigc l;:mdcn (bultt:ln Europ.:l Z00?O::t) 
10:'l::a nummers 
pr00!llbonnemonl 

per j~ar 

f 40,- f 22,50 
Blr.580 6fr, 320 
!SO,-
f 1,40 
f 10.- (3 mnd.) 
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