Dier:

Californische zeeleeuw
Zalophus californianus

Leefgebied:

Stille oceaan

Voedsel:

Pijlinktvis en diverse soorten vissen

Leeftijd:

15 jaar

Gewicht:

50 – 250 kilo

Draagtijd:

11 maanden

Aantal jongen:

1

Status in het wild:

Niet bedreigd

Zeeleeuwen en zeehonden zijn beide zeezoogdieren die
een groot deel van de dag in de oceaan doorbrengen om
hun voedsel te vinden. Ze hebben flippers die hen helpen
zwemmen en een dikke laag blubber om ze warm te
houden in de koude oceaan. En ze eten allemaal graag
vis - heel veel vis!
Dus wat is nou het verschil tussen zeeleeuwen en
zeehonden? Kijk naar hun oren. Als je aan elke kant van
zijn kop een kleine oorklep ziet, kijk je naar een zeeleeuw.
Zeehonden hebben slechts een kleine opening voor hun
oren. Ook kunnen zeeleeuwen hun achterste flippers
naar voren draaien om hen te helpen lopen langs
stranden en rotsachtige kusten. Zeehonden kunnen dit
niet en moeten kronkelen, rollen of glijden op hun buik
om op het land vooruit te komen.

Californische zeeleeuwen leven langs de kustlijnen en
eilanden van de Stille Oceaan. Deze intelligente
waterdieren maken graag acrobatische sprongen en zijn
uitermate geschikt voor het leven in zee.
Het slanke lichaam van een zeeleeuw is perfect om diep
in de oceaan te duiken op zoek naar smakelijke vissen
en inktvissen.

Omdat zeeleeuwen zoogdieren zijn en lucht moeten
inademen, kunnen ze niet eeuwig onder water blijven!
Maar met de hulp van neusgaten die automatisch
sluiten wanneer ze duiken, blijft een zeeleeuw meestal
10 tot 20 minuten per keer onder water. Zeeleeuwen zijn
ook geweldige zwemmers en bereiken snelheden van 29
kilometer per uur voor korte sprinten. Dit helpt hen te
ontsnappen aan hun vijanden, orka's en haaien.
Zeeleeuwen vertrouwen ook op een uitstekend gehoor
en reukvermogen.

De voorste flippers zijn sterk genoeg om het dier op het
land te ondersteunen. Ze dienen ook om de
lichaamstemperatuur van de zeeleeuw te helpen
reguleren. Als het koud is, vernauwen speciaal
ontworpen bloedvaten in de dunne flippers zich om
warmteverlies te voorkomen, maar als het warm is,
wordt de bloedstroom naar deze oppervlakken verhoogd
om sneller te worden gekoeld. Als je in de havens van
Californië een vreemde groep donkere 'vinnen' uit het
water ziet steken, zijn het meestal zeeleeuwen die hun
flippers in de lucht steken om af te koelen.

Alle zeeleeuwen zijn carnivoren en eten vis, inktvis,
krabben en mosselen. Het meeste voedsel wordt
gewoon heel doorgeslikt. Zeeleeuwen gooien de vis of
inktvis vaak op en neer totdat ze met hun kop in de bek
kunnen glijden. Ze gebruiken hun platte achterste
tanden om voedsel met een harde schaal fijn te maken
voordat ze het doorslikken.
Het kan behoorlijk donker zijn in de oceaan, maar
zeeleeuwen kunnen hun weg vinden met behulp van hun
gevoelige snorharen. Als een rietje in een glas kan elke
snorhaar ronddraaien met de onderwaterstromingen,
waardoor de zeeleeuw voedsel dat in de buurt zwemt
'voelt’.

Ondanks hun aanpassingen voor het leven in het water,
zijn zeeleeuwen wel gebonden aan het land om zich
voort te planten. De mannetjes claimen allemaal een
territorium langs de kust. Ze bereiden zich voor op het
broedseizoen door zich vol te proppen met extra voedsel
om een dikke laag blubber te creëren, waardoor ze
wekenlang zonder eten kunnen leven terwijl het
mannetje zijn territorium en vrouwtjes bewaakt.
Elk volwassen mannetje probeert zoveel mogelijk
vrouwtjes te verzamelen om zijn "harem" te vormen.
Zeeleeuwenharems, of familiegroepen, kunnen
maximaal 15 vrouwtjes en hun jongen tellen. Maar denk
niet dat zij het strand helemaal voor zichzelf hebben populaire rustplaatsen kunnen tientallen harems
huisvesten.

Vrouwelijke zeeleeuwen krijgen gewoonlijk één
babyzeeleeuw, een pup genaamd, per jaar. Pups worden
geboren met hun ogen open en hebben een lange, dichte
vacht. De rijke melk van hun moeder bevat veel vet, wat
de pup helpt bij de ontwikkeling van een laag blubber om
warm te blijven. Moeders letten de eerste paar dagen
goed op hun pup en pakken ze op bij het nekvel. De pups
kunnen bij de geboorte nog niet zo goed zwemmen,
maar kunnen al lopen als ze nog maar 30 minuten oud
zijn! Na een paar weken zijn ze al klaar voor hun eerste
zwem- en vislessen.
Tijdens het broedseizoen blaffen en brullen zeeleeuwen
luid om hun territorium te vestigen of te verdedigen.
Maar toch kan de pup zijn moeder herkennen uit
honderden zeeleeuwen, door het geluid dat ze maakt.

Tot voor kort werd er op zeeleeuwen gejaagd om hun vlees en
huid. Als gevolg hiervan gingen veel zeeleeuwenpopulaties in
aantal achteruit.
Vervuiling van de oceanen is ook een bedreiging voor
zeeleeuwen. Niet alleen plastic voorwerpen, zoals de ringen
rond sixpack-blikjes kunnen dodelijk zijn voor zeeleeuwen en
andere dieren omdat ze deze kunnen inslikken of erin verstrikt
kunnen raken. Maar ook kan afval voor een giftige algengroei
zorgen die in het eten van de zeeleeuwen en andere zeedieren
terecht komt. Hoge concentraties van giftige algen kan lijden
tot hartaanvallen of overlijden.
Daarom is het zo belangrijk om vervuiling en afval uit de
oceaan te houden en plastic te recyclen. Je hebt het
waarschijnlijk al eerder gehoord, maar het is nog steeds waar:
je kunt zeeleeuwen helpen beschermen door plastic
voorwerpen uit onze oceanen te houden.

