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De overheid heeft kennis nodig over natuur, landschap
en milieu. Alleen dan kan de overheid op een verantwoorde manier alle relevante aspecten en belangen
ten behoeve van natuur- en milieubescherming afwegen. Dit geldt ook voor de situatie op zee met de
daarin levende beschermde soorten, zoals walvisachtigen (Cetacea). Onderzoekers ondersteunen Nederlandse en Europese autoriteiten door middel van het
verstrekken van wetenschappelijke kennis, methoden,
diensten en adviezen. De financiering voor uitvoeren
van deze taken is veelal gericht op het uitvoeren van
de wettelijke onderzoekstaken (WOT) i.v.m. de verantwoordelijkheid van de overheden. Hierdoor worden ook steeds meer kwaliteitseisen aan het onderzoek gesteld. In de afgelopen decennia heeft mede
daarom de ICT-ontwikkelingen ook in het zeevogelen zeezoogdierenonderzoek een enorme vlucht genomen en is nu niet meer bij dit onderzoek weg te
denken.
Omdat zeehonden tijdens laagwater op zandplaten liggen
zijn ze over het algemeen vrij eenvoudig te tellen. Anders
ligt dit bij dolfijnen en bruinvissen. Doordat ze merendeels
onder water verblijven is het lastig om een goede populatieschatting te maken. De eerste indicaties van het voorkomen van walvissen in Nederlandse wateren zijn gebaseerd
op schilderijen van gestrande dieren. Later ging men met
potlood en papier op het duin zitten om zeevogels te tellen en daarbij zag men zo af en toe een dolfijn. Vervolgens
ging men tellen vanaf boorplatforms en ontstond behoefte
aan meer mobiele platforms voor het verrichten van waarnemingen. Indien een mariene bioloog heden ten dagen de
zee opgaat, neemt hij heel wat bagage mee in de vorm van
computers en meetapparatuur. Zonder goede telecommunicatie apparatuur, computers en (geografische) informatie-systemen kan het huidige kwaliteitsniveau niet bereikt
worden. De verzamelde gegevens worden veelal opgeslagen
in relationele databases en websites vormen een belangrijk
communicatie middel, zowel voor de onderzoekers, overheden als het brede publiek.
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Waarnemingen op en langs de kust
Naturalis, het Natuurhistorisch Museum in Leiden verzamelt
alle gegevens van walvisachtigen die op onze kust zijn aangespoeld. De eerste gedocumenteerde waarneming dateert
uit 1306 maar pas sinds ca 1930 worden alle waarnemingen
geregistreerd. Aanvankelijk gebeurde dit op papier maar
sinds 2004 (!) zijn alle vondsten in een database ingevoerd.
In 2006 is vervolgens een website gelanceerd (www.walvisstranding.nl) via welk men direct vondsten kan melden.
Waarnemingen vanaf schepen
Omdat het in prijs nogal uitmaakt of een schip uitvaart
om tellingen te verrichten of dat er aan boord van een
schip dat toch al op zee is waarnemingen kunnen worden
gedaan, hebben de zeevogelaars van het eerste uur vooral
op ‘ships of opportunity’ gewerkt. In latere jaren werd het
belang van dit onderzoek echter duidelijk onderkend en
steeds vaker werden schepen uitgerust die niet veel meer
deden dan een platform bieden aan zeevogelaars. Al spoedig wilden de zeevogelaars echter meer weten (“waarom
zien wij zeevogels op bepaalde plaatsen en elders niet”),
zodat tegenwoordig vooral ‘multidisciplinair’ onderzoek
wordt uitgevoerd. Multidisciplinair betekent zoveel als
meer verschillende onderzoekingen tegelijkertijd. Zo konden zeevogelvoorkomen in verband worden gebracht met
hun vermeende voedselvoorkomens. Sinds 1974 worden
vanaf schepen tellingen aan zeevogels en zeezoogdieren
verricht.
Op basis van de eerste tien jaar werd een protocol geschreven voor de telmethodiek (Tasker et al. 1984). Tevens werd
de European Seabird at Sea (ESAS) database opgezet waarin alle Europese tellingen vanaf schepen zijn opgeslagen.
Uiterst belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van de locaties waar de vogels gezien werden was de GPS. Met de komst
van laptops is in Excel een invoermodule geschreven om de
invoer in de database te vergemakkelijken en invoerfouten
te minimaliseren.
Waarnemingen vanuit een vliegtuig
Door het Rijksinstituut voor Kust en Zee / RIKZ worden telling van zeevogels en zeezoogdieren uitgevoerd vanuit een
vliegtuig. Het gebruik van vliegtuigen is vrij kostbaar en
wordt daarom alleen in opdracht van de overheid uitgevoerd. Gedurende drie dagen wordt het gehele Nederlandse
deel van de Noordzee (NCP – Nederlands Continentaal Plat)
afgevlogen en wordt ca 0,7% van het oppervlak (ca 56.000
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km2) op zeevogels en zeezoogdieren geteld. Met behulp van
aan een palmtop gekoppelde GPS worden tijd en posities van
de monsters opgeslagen. Door één keer per twee maanden
te tellen en dit al sinds 1994 consequent uit te voeren is het
goed mogelijk om trends in aantal en verspreiding vast te
stellen.
Elke driedaagse telling heeft als uitkomst een dataset met
dichtheden van zeevogels en zeezoogdieren, dus aantallen per km2. Tijdens een exploratieve data-analyse worden
de relaties met individuele parameters (zoals o.a. diepte en
afstand tot de kust) en eventuele verbanden tussen parameters onderzocht. Modellen voor de voorspelling van verspreiding van zeevogels kunnen daarbij worden gebaseerd op relaties tussen gemeten dichtheden en fysische, geografische of
biologische parameters. De voorspellende waarde van dergelijke modellen wordt groter naarmate de correlaties met de

parameters groter zijn. Om een model te maken dat enige
voorspellende waarde heeft is de eerste stap het zoeken naar
bruikbare parameters. Een elegante techniek die bij deze
verkenning wordt gebruikt wordt is “Bootstrapping”.
Indien met de exploratieve data analyse aangetoond is dat
een dataset geschikt is om verder te analyseren kan een
ruimtelijke analyse worden uitgevoerd. In de eerste stap
hierbij wordt een regressiemodel gemaakt dat de relatie
beschrijft tussen de dichtheid van een soort en een aantal
parameters. Het gebruikte GLM-model houdt rekening met
de aard van de monstername en is bij onze analyses altijd
een Poisson-model. De uitkomst van deze bewerking is een
model dat voor elke parameter aangeeft in hoeverre deze
significant bijdraagt tot een beschrijving van de gemeten
dichtheden.
Als resultaat ontstaat bijgaand beeld:

Afbeelding 2. Gemiddelde dichtheid aan bruinvis op het NCP in periode april/mei 1995 – 2001.
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Akoestisch onderzoek
Omdat dolfijnen gebruik maken van sonar lenen ze zich uitstekend voor akoestisch onderzoek. Voor bruinvissen werden in de jaren negentig T-PODs (Timing-porpoise detectors)
ontwikkeld. Een T-Pod is een geautomatiseerd systeem dat
geluidsherkenning en registratie van walvisachtigen uitvoert. De resultaten van deze detectoren zijn door diverse
groepen gebruikers experimenteel gevalideerd ten opzichtte van visuele en akoestische observaties.
Het akoestisch onderzoek wordt op twee manieren toegepast. Om een bepaald gebied te monitoren op aanwezigheid
van bijvoorbeeld bruinvissen worden in dat gebied T-Pods
aan grote boeien opgehangen. Eens in de drie maanden dienen de batterijen vervangen te worden en kunnen tevens
de geluidsopnamen uitgelezen worden. Doordat de geluiden met datum en tijdsregistratie worden opgenomen kan
bepaald worden hoe vaak en hoe lang bruinvissen in het
gebied aanwezig waren.Dit systeem wordt bijvoorbeeld toegepast bij een effectstudie naar een windmolenpark voor de
Nederlandse kust. Door nu voor, tijdens en na de bouw van
dit molenpark op de betreffende locatie te ‘luisteren’naar de
aanwezigheid van bruinvissen kan de gedachtevorming over
het al dan niet verstorende effect van een dergelijk windmolenpark op de aanwezige bruinvispopulatie gevoed worden.

zee vrijwel ondoenlijk is wordt foto-identificatie gebruikt
als herkenningsmethode. Het project Europhlukes (zie
europhlukes.maris2.nl; 2001-2007) maakt het mogelijk om
de vraag te beantwoorden of een bepaald individu ooit eerder in Europese wateren is gefotografeerd, en als dat zo is,
waar en wanneer en door wie. De volgende deelproducten
zijn binnen het project ontwikkeld:
•	Een gestructureerde database voor verzameling van gegevens verkregen met de beelden
• Een Visual Basic data-input tool voor lokaal gebruik
•	Wiskundige software voor het karakteriseren van afbeeldingen en het vergelijken met andere afbeeldingen in de
database.
•	Het gegevensbestand en de infrastructuur van Internet
voor levering van gegevens in de toekomst
•	Alfanumerieke en geografische zoekinterface om het
gegevensbestand via Internet te raadplegen.
Indien men dus ergens op zee een foto maakt van bijvoorbeeld de onderkant van een walvisstaart of een rugvin van
een dolfijn dan kan men deze foto via internet invoeren in
de Europhlukes database. Op grond van patroon-herkenning
in de vorm van lidtekens en kleurverdelingen wordt gekeken of het betreffende individu eerder gefotografeerd is en
waar. Momenteel bevat de database ruim 50.000 foto’s.

Anderzijds kunnen T-Pods ook gebruikt worden voor verspreidingsonderzoek Door een speciaal uitgevoerde T-Pod
aan een 300 meter lange kabel achter een (onderzoeks)schip
te hangen, gekoppeld aan een GPS-navigatiesysteem
kan bepaald worden waar bruinvissen en dolfijnen
rondzwemmen.

Zeezoogdierbescherming en ICT.
Ook het zeezoogdieronderzoek heeft een ontwikkeling doorgemaakt van potlood en papier naar hoogwaardig computerondersteund onderzoek. Door middel van dit technologisch
onderzoek is men veel te weten gekomen over de ecologie
van zeezoogdieren. Alle onderzoekers hopen door kenbaar
maken van hun kennis zeezoogdieren duurzaam kunnen
blijven voortbestaan. Elk jaar komen echter nog steeds
honderdduizenden dolfijnen om, velen daarvan onnodig.
Sommige soorten dolfijnen worden momenteel met uitsterven bedreigd. Daarom is 2007 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Jaar van de Dolfijn. Vergroten van de bekendheid
van onze eigen Noordzee als leefgebied van diverse soorten
dolfijnen waar onder bruinvissen en witsnuitdolfijnen bij
zowel het brede publiek als onze overheid is essentieel voor
de bescherming van deze intelligente dieren. Evenals het
vergroten van de bewustwording over de bedreigingen voor
dolfijnen in de Noordzee en wat we daaraan kunnen doen.
Wederom speelt de ICT hierbij een belangrijke rol, zie hiertoe www.jaarvandedolfijn.nl

Methodieken gecombineerd: SCANS-I en II.
SCANS staat voor Small Cetaceans in the European Atlantic
and North Sea. Dit is een internationaal monitorprogramma waarin gegevens worden verzameld over zeezoogdierpopulaties in internationale wateren. De eerste telling (SCANSI) is in 1994 uitgevoerd en de tweede telling (SCANS-II) in
2005. Om absolute aantallen te schatten is een combinatie
van tellingen vanaf (7) schepen en vanuit (3) vliegtuigen uitgevoerd. Vanaf de schepen werden zowel de visuele als de
akoestische onderzoeksmethodes gebruikt.
Computer ondersteunde foto-identificatie
Omdat individuele herkenning van zeezoogdieren op
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