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SAMENVATTING 

 

 

Facultatieve rivierdolfijnen: 

Bescherming en sociale ecologie van zoet- en 

zoutwaterpopulaties van Irrawaddy dolfijnen in Indonesië 

 

 

Irrawaddy dolfijnen Orcaella brevirostris zijn facultatieve rivierdolfijnen, waarvan zowel 

kust- als zoetwaterpopulaties voorkomen. Deze gescheiden populaties hebben zich 

waarschijnlijk ontwikkeld tijdens het laatste glaciale maximum. De soort komt voor in 

ondiepe wateren van het tropische en subtropische Indo-Pacifische gebied, vanaf de 

oostkust van India tot aan de zuidelijk eilanden van de Filippijnen en noord Australië, 

en omvat het grootste deel van de Indonesische archipel. De dolfijnen komen ook 

voor in drie grote riviersystemen: de Mahakam in Indonesië, de Ayeyarwady in 

Myanmar (voormalig Birma) en de Mekong die Vietnam, Cambodja en Laos 

doorkruist. Sinds 1990 is de soort volledig beschermd in Indonesië en is zij 

geadopteerd als symbool van de provincie Oost Kalimantan. Voorafgaand aan deze 

studie waren geen systematische gegevens verzameld over de populatie in de 

Mahakam, die lokaal “pesut” genoemd wordt. Om het gebrek aan kennis omtrent de 

populatie-status en dynamiek uit te breiden, alsook de  bedreigingen en de biologie 

van de soort in kaart te brengen, zijn gegevens verzameld tijdens een twee maanden 

durend vooronderzoek in 1997 en tijdens intensief onderzoek vanaf begin 1999 tot 

medio 2002. 

 Het onderzoek bestond uit een fundamenteel en een toegepast gedeelte. Het 

toegepaste, op natuurbescherming gerichte deel van de studie, probeerde de status, 

dynamiek en bedreigingen van de rivierpopulatie zo volledig mogelijk te identificeren 

om zo de basis te scheppen voor beschermingsactiviteiten. Het fundamentele gedeelte 

van het onderzoek bestond uit het bestuderen van de effecten van habitatverschillen 

op sociale structuren en de akoestiek van rivier- en kustgebonden populaties.  

De volgende onderzoeksmethoden werden gebruikt: rechtstreekse tellingen, 

dichtheden-bemonstering (strook- en lijntransecten), foto- en video-identificatie, het 

volgen van individuele dolfijnengroepen,  boot- en landgebonden observaties, 

verzamelen van huidmonsters voor genetische analyse, semi-gestructureerde- en 

formele interviews, en het verzamelen van op willekeurige tijden en plaatsen genomen 

milieumonsters. Tijdens het veldwerk werd altijd getracht zo min mogelijk verstorend 

te werk te gaan.  

De volgende resultaten waren gevonden van het toegepaste gedeelte van de 

studie, die van direct belang zijn voor bescherming. In de Mahakam rivier variëren 

schattingen van totale populatiegrootte tussen de 33 en 55 dolfijnen (95% 

betrouwbaarheidsgrenzen: 31-76 individuen) gebaseerd op rechtstreekse tellingen, 

strook-transectanalyses, en merk- en terugvanganalyses volgens de Petersen en Jolly- 
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Seber methodes gebaseerd op foto-identificaties van individuele dolfijnen. Deze 

aantalschattingen liggen dicht bijeen ondanks het feit dat de methoden zeer gevarieerd 

zijn. De precisie van schattingen van populatiegroottes was het hoogst voor de 

rechtstreekse tellingmethode en de Petersen methode, maar de laatste methode is te 

prefereren omdat er minder vooronderstellingen worden gemaakt. De gemiddelde 

minimale jaarlijkse geboorte- en sterftecijfers lagen dicht bijeen, namelijk 13.6% en 

11.4%, en er was geen stijgende of dalende lijn door 8% of meer veranderingen in 

aantallen geconstateerd gedurende 2,5 jaar. Minder duidelijke schommelingen in 

populatieaantal konden door de korte studieduur niet worden waargenomen. 

Dolfijnen stierven voornamelijk na verstrikking in drijfnetten (73%). Het 

hoofdhabitat omvat samenstromingsgebieden tussen de hoofdrivier en zijrivieren of 

meren. Dolfijnen maakten voornamelijk gebruik van kleine gebieden en grotendeels in 

de samenstromingsgebieden, terwijl ze gemiddeld stroom op- en afwaarts zwemmen 

in een strook van 10 km rivier en in een gebied van 1,1 km2. Individuele dolfijnen 

vertonen een hoge mate van plekgebondenheid. Deze gebieden  zijn ook primaire 

visgebieden voor vissers en zijn onderhevig aan intensief, gemotoriseerd bootverkeer. 

Van alle dolfijnen die stierven tussen 1995 en 2001 en waarvan de locatie bekend is (n 

= 36), was 64% gestorven in de samenstromingsgebieden. Rivierdolfijnen kwamen 

significant minder boven om te ademen in nabijheid van kleine motorbootjes (< 40 

pk), speedboten (40-200 pk), en geladen containerboten (> 1000 pk) en dolfijnen 

ontweken de laatsten ook actief. Formele interviews met lokale inwoners gaf een 

overwegend positieve houding aan ten opzichte van het instellen van beschermde 

dolfijngebieden in kleine, controleerbare gebieden. Door de afhankelijkheid van 

dolfijnen van gebieden die ook intensief door mensen gebruikt worden, kunnen 

primaire beschermingsstrategieën het beste gericht zijn op het verhogen van het 

algemene bewustzijn, het introduceren van alternatieve vistechnieken, het stellen van 

regels voor het plaatsen van drijfnetten, het aanmoedigen van reguliere controles van 

netten en vissers te vergoeden voor netten die beschadigd zijn geraakt door het 

bevrijden van verstrikte dolfijnen. Zonder enige natuurbeschermingsactiviteiten, heeft 

de populatie slechts 1% tot 4% kans op overleven tot de volgende eeuwwisseling 

gebaseerd op Populatie Levensvatbaarheid Analyse (PVA). De sleutel voor het 

overleven is het reduceren van de mortaliteit: het voorkomen van de dood van twee 

individuen jaarlijks kan de populatie weer op de weg naar herstel zetten en behoedt de 

populatie voor uitsterven met een 50% tot 75% waarschijnlijkheid terwijl het 

voorkomen van de dood van drie individuen jaarlijks bijna een 100% kans op 

overleving oplevert. Omdat 73% van het aantal dode dolfijnen wordt veroorzaakt 

door verstrikking in drijfnetten, moeten beschermingsmaatregelen zich voornamelijk 

richten op het vinden van manieren om deze doodsoorzaak door verdrinking te 

voorkomen. 

Gebaseerd op de gegevens die in 1999 en 2000 werden verzameld heeft de 

Internationale Unie voor Bescherming van Natuur en Natuurlijke Bronnen (IUCN) de 

status van de Mahakam populatie gewijzigd van “Onvoldoende Bekend” naar “ Zeer 

Ernstig Bedreigd”. De populaties van de Irrawaddy dolfijn in de Mekong rivier en  
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Ayeyarwady rivier gaat het even slecht daar, gebaseerd op voorstudies, de aantallen 

niet boven de 100 individuen uitkomen. Ook zij staan continu bloot aan serieuze 

bedreigingen in hun voortbestaan op lange termijn. Hun status zal waarschijnlijk die 

van de Mahakam populatie volgen wanneer voldoende gegevens zijn verzameld 

omtrent hun precieze aantallen en bedreigingen.  

De volgende resultaten zijn gevonden gedurende het fundamentele gedeelte van 

het onderzoek aangaande de verschillen in sociale structuur en sociale communicatie 

tussen rivier- en kustdolfijnenpopulaties. Op grond van individuele herkenning door 

middel van foto-identificaties bleek dat verschillende groepen van individuele 

dolfijnen voornamelijk samenkwamen in twee hoofdgebieden in de rivier. Een bevond 

zich tussen 180-200 km afstand van de riviermonding en een ander c. 350 km 

stroomopwaarts. In beide gevallen vertoonden de dolfijnen een hoge mate van 

plekgebondenheid, in het bijzonder de vrouwtjes. Gebaseerd op verschillen in een 

duidelijke aan- of afwezige verdikking van de nek konden mannetjes en vrouwtjes 

worden geïdentificeerd in het veld (al was deze seksuele dimorphie minder duidelijk in 

de kustpopulatie) en het bleek dat alleen (enkele) mannetjes in beide gebieden 

voorkwamen. Voortplanting gebeurde gedurende het hele jaar, in tegenstelling tot de 

kustdolfijnen, waar de voortplanting seizoensgebonden plaatsvindt. Zowel de kust- als 

de rivierpopulatie hebben vermoedelijk een paarsysteem dat zich kenmerkt door 

polyandrie, maar binnen de rivierpopulatie lijken mannetjes twee strategieën te hebben 

ontwikkeld: sterke mannetjes met een hoge mate van plaatsgebondenheid die in een 

open competitie vrouwtjes beconcurreren en jongere, minder competitieve mannetjes 

die proberen te paren met vruchtbare vrouwtjes voor ze ontdekt worden door andere 

mannetjes en minder plaatsgebonden zijn. Kustdolfijnen waren minder sociaal dan 

rivierdolfijnen en hadden minder vaak interacties met andere groepen. Ook waren 

deze groepsinteracties voornamelijk functioneel en bestonden hoofdzakelijk uit 

gemeenschappelijk jagen, terwijl groepsinteracties bij rivierdolfijnen van gevarieerdere 

aard waren en naast het jagen, samen een bepaalde afstand zwemmen en sociale 

interacties veelvuldig voorkwamen. Ook waren agressieve of ontwijkende interacties 

algemeen. Individuele rivierdolfijnen associeerden in hoge mate met elkaar en tussen 

individuen bestonden langdurige relaties. Omgevingsfactoren die mogelijk van invloed 

zijn op sociale structuren en de verschillen tussen kust- en rivierdolfijnen verklaren, 

zijn de mate van open- of beslotenheid van de habitat, de mate van 

seizoensgebondenheid van voedselaanbod en de geconcentreerdheid of 

wijdverspreidheid van voedselbronnen. 

Verschillen in habitat, maar ook sociale structuren en genetische verwantschap 

hadden invloed op de akoestische gedragingen van kust- en zoetwater 

dolfijnpopulaties. De vocalisaties waren het meest veelvuldig en gevarieerd in een 

hoofdgebied van dolfijnen in de rivier waar zich een goed geïdentificeerde sub-

populatie bevond met een hoge mate van plaatsgebondenheid. Hier kwamen ook 

meer sociale groepsinteracties voor vergeleken met twee andere gebieden in de rivier 

en met de kustpopulatie.  Kust- en rivierpopulaties, maar ook subpopulaties in de 

rivier, kennen “fluit” dialecten, die verschillen in het aantal modulaties, tijdsduur,  
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minimum en maximum frequenties. Ook zijn er aanwijzingen voor individuele 

“gesigneerde fluitjes” en “contact fluitjes”. Het vocale repertoire (geluid types) was 

meer gelijk tussen de kust- en rivierpopulaties in Oost Kalimantan die vermoedelijk 

genetisch meer verwant zijn aan elkaar, dan tussen kustpopulaties van Irrawaddy 

dolfijnen in Oost Kalimantan en Australië (zie hoofdstuk 10). Het vocale repertoire 

van kustdolfijnen in Oost Kalimantan en Australië was minder gevarieerd vergeleken 

met de populatie in de Mahakam rivier , hetgeen veroorzaakt kan worden door 

ecologische omstandigheden. Mogelijk bestaat in de kusthabitat een meer 

wijdverspreid voedselaanbod waardoor dolfijnen niet in zulke hoge dichtheden 

voorkomen op bepaalde plekken als in de rivier en waardoor ze dus minder sociaal 

zijn hetgeen weer van invloed is op het vocale repertoire. De frequentie (aantal per 

tijdseenheid) van fluiten en het produceren van andere vocalisaties wordt meer 

bepaald door sociale structuren.  Grotere groepen met (meer) kalfjes floten minder 

vaak dan kleinere groepen, hetgeen veroorzaakt kan worden door het feit dat er 

minder “contact fluitjes” noodzakelijk zijn. De frequentie van fluiten was hoger bij 

nadering van (speed)boten > 40pk en duurde ook langer dan in afwezigheid van deze 

boten. Akoestische gedragingen dragen bij om (sub)populaties als verschillende 

management eenheden te definiëren. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek bestaat uit het vervolgen van het 

verzamelen van huidmateriaal om genetische variatie binnen de rivierpopulatie vast te 

stellen, alsook de tijd waarin kust- en rivierpopulaties van elkaar zijn gescheiden. 

Tevens dient het onderzoek voortgezet te worden om de tendens in populatieaantallen 

in kaart te brengen, om de foto-identificatie catalogus bij te stellen, om de stabiliteit 

van voorkeur voor bepaalde gebieden te bepalen en om de meest recente gegevens te 

verwerven van sterftecijfers en bedreigingen. 


