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Sinds 1971 bekommert de Zeehondencrèche in Pieterburen zich,

onder de bezielende leiding van Lenie ‘t Hart, om gewonde en zieke 

zeehonden. Vanwege de wetenschappelijke reputatie van

Zeehondencrèche Lenie't Hart, die in de loop der tijd is opgebouwd, 

worden de medewerkers wereldwijd ingezet bij het redden van

zeehonden of gevraagd om ergens een vergelijkbare opvang op te 

zetten.

Vanuit verschillende wetenschappelijke en commerciele 

beweegredenen, wordt al jarenlang een groot aantal dieren via 

satellietzenders gevolgd. Dit geldt ook voor een aantal 

zeehonden. Met een exacte plaats-tijd-bepaling zou het 

gedrag van de zeehond op het gebied van voedselvergaring en

voortplanting kunnen worden bestudeerd. Een groot voordeel

van plaatsbepaling per satelliet is de mogelijkheid om de

exacte positie van een dier rechtstreeks (`live`) achter de

computer te volgen. Een van de alternatieve methodes, het 

volgen vanuit de lucht, is zeer kostbaar, arbeidintensief en

kan alleen in kleine gebieden worden uitegevoerd.

Voor de satellietplaatsbepaling worden de zeehonden dus uitgerust met zenders. Deze worden met epoxyhars 

vastgelijmd op de rug of nek. In de wetenschappelijke wereld is een controversieel debat gaande over de

invloed van zo‘n zender op het natuurlijk gedrag van een dier. Medewerkers van de Zeehondencrèche hebben

de laatste tijd gezenderde zeehonden gevonden die sterk vermagerd waren. Om erachter te komen of het 

aanwezig zijn van een zender het gewichtsverlies kan verklaren, werd aan FlowMotion gevraagd om de

stroming om een zeehond met en zonder zender te simuleren. Met behulp van foto‘s werd de vorm van een 

grijze zeehond op de computer in 3D vormgegeven. Het rekenrooster werd zodanig aangemaakt dat de

hoogst mogelijke nauwkeurigheid in de berekening kon worden bereikt.

Resultaten van de berekeningen laten zien dat de stromingsweerstand, die vooral invloed heeft op de 

maximale snelheid en het energieverbruik van het dier, door de aanwezigheid van een zender ongeveer 12%

toeneemt. Daarnaast verandert het moment om het zwaartepunt met ongeveer 35%. Verder blijkt dat in het

zog van de zender, op de rug dus, een gebied met lage wandschuifspanning aanwezig is, hier worden bij de

sterk vermagerde dieren verklevingen aangetroffen. De relatie tussen de resultaten van de simulaties en de

eventuele uit het aanbrengen van een zender volgende veranderingen in het gedrag zal in het verdere 

verloop van het project worden onderzocht.
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