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Samenvatting

Mijn belangrijkste motivatie om deze reis te ondernemen, die resulteert heeft in een doc-
toraat, maar daar niet mee eindigt, was om uit te zoeken hoeveel schade wij berokkenen
met plastic afval dat we in de zee kiepen. Het is algemeen bekend dat plastic er erg lang
over doet om afgebroken te worden, precies een eigenschap waarom plastic is uitgevon-
den, en dien-ten-gevolge, overal aanwezig is. Waar blijft het plastic eigenlijk? Drijft het
in de oceanen alsmaar ronddraaiend op de stromen? Komt het in de magen van zeed-
ieren terecht? En wat zijn dan de gevolgen?

Rapporten vermelden dat minstens 300 verschillende soorten organismen iets met plastic
doen. Ze raken erin verstrikt, eten het, gebruiken het als transport om nieuwe habitats te
bereiken en daar soms zo succesvol zijn dat ze de oorspronkelijke soorten eruit drukken.
Mag de aanhechting aan plastic om nieuwe habitats te bereiken en een nieuwe start
maken nog hoopvol klinken, verstrikt raken in een oud vissersnet, of de hongerdood
sterven door te veel plastic te eten lijkt aanzienlijk minder hoopvol. Dit tweede scenario
komt, echter, veel vaker voor en is van toepassing op zeeschildpadden.

Zeeschildpadden zijn opmerkelijke beesten. Ze bestaan al meer dan 150 miljoen jaar
zoals wij ze nu kennen - wat wil zeggen dat ze tijdgenoten waren van de grote dino’s,
maar ze zijn er nog steeds! Zij hebben vroege beschavingen gefascineerd, maar deze
fascinatie heeft ze niet erg geholpen - alle 7 soorten zeeschildpadden komen nu op
de IUCN lijst voor als bedreigde soorten, en de meest populaties krimpen, ondanks
de bescherming. De meest kwetsbare dieren voor plastic zijn de lang-levende soorten,
omdat hun vermogen om zich aan veranderende omgevingen aan te passen het meest
beperkt is. Zeeschildpadden vallen in deze categorie.

Onechte karetschildpadden, zoals hun wat vreemde Nederlandse naam is, komen in alle
gematigde oceanen voor over de hele wereld en hebben zich opgesplitst is vele popu-
laties en sub-populaties. Ze worden minstens 65 jaar oud, en hun geslacht wordt door
de temperatuur bepaald tijdens het laatste derde deel van hun 60 dagen durende embry-
onale ontwikkeling. Ze nemen tijdens hun leven 25 maal in lengte toe: vanaf 4 cm lange
en 20 g ‘zware’ pasgeborenen die het nest verlaten tot volwassenen die meer dan 100
kg wegen en een schildlengte hebben van 100 tot 130 cm bij terugkomst op het strand
waar ze geboren zijn. Deze twee momenten, geboren worden en een nest graven, zijn
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de enig momenten waarop ze met het land in aanraking komen. Het strand en de kust
waren lange tijd ook de enige plaatsen waar je onechte karetschildpadden kon zien. De
tussen-geleden periode, die 5 of 10 jaar of tientallen jaren kan duren, staat in de vakliter-
atuur bekend als ‘lost period’, een term die Archie Carr in 1986 gebruikte, en wat waarin
gebeurde is voor lange tijd een mysterie gebleven.

Vooruitgang in de wetenschap heeft het mogelijk gemaakt zeeschildpadden te bestud-
eren en vele raadsels te ontrafelen. De levenscyclus van de onechte karetschildpad kan
ruwweg in drie stadia verdeeld worden, embryo, juveniel en volwassen, en het is nu mo-
gelijk waarnemingen te verzamelen over hun ecologie en levensstadia beter te definiëren.
De juveniele periode kan opgesplitst worden in
(i) een pasgeborene, een individu dat juist is uitgekomen en over het strand rent,
(ii) een kleuter, een iets ouder individu tot 15 cm schildlengte en die dicht bij de kust
blijft,
(iii) een oceaan-juveniel met een schild tussen 15 en 30 cm, die de oceaan op gaat en van
plankton en andere pelagische organismen leeft en
(iv) een kust-juveniel met een schild tussen 30 en 50 cm, die langs de kust van bodem
organismen leeft. De overgang tussen het oceaan- en kust-juveniel zijn is meestal vrij
abrupt en wordt soms de kust-rekrutering genoemd; het gebeurt wanneer de dieren een
bepaalde grootte of ontwikkelingsstadium bereiken, maar kan ook langer duren, of hele-
maal niet optreden met gevolg dat volwassenen op de open oceaan foerageren.

Er zijn vele studies gedaan, en er is veel over geschreven, maar deze studies beperkten
zich meestal tot een bepaalde eigenschap of stadium. Dank zij (i) verschillende habitats,
(ii) verschillende bemonstering (het meten van veranderingen in lengte op schillende
manieren en dan formules gebruiken om ze in elkaar om te rekenen of groeisnelheden
berekenen uit vang-en-terugvang data of uit groeiringen in beenderen) en (iii) verschil-
lende analytische technieken (verandering in lengte, of in massa, en daar verschillen
groeimodellen op fitten) ontbreekt het totaal beeld en zijn resultaten nogal eens tegenstri-
jdig. Het vaakst komen die voor met betrekking tot groei-snelheden en groeimodellen die
worden toegepast op verschillende populaties en levensstadia, gebrek aan eensgezind-
heid of nu de minimum of gemiddelde lengte van nestelende vrouwtjes gebruikt moet
als het gaat om de puberteit vast te stellen; de schattingen over de puberteits-leeftijd
lopen uiteen van 6 tot 38 jaar. Diverse schrijvers wijzen er bovendien op dat er grote ver-
schillen tussen populaties bestaan, zoals erg duidelijk is bij de grootte van Mediterrane
adulten, vergeleken met anderen populaties, maar ook binnen populaties met betrekking
tot groei-snelheden en verschillende formules om de ene naar de andere schildlengte om
te rekenen (wel of niet rekening houdend met de kromming van de schilden).

Om het mysterie van het ‘verloren plastic’ op te lossen en het effect op onechte karetschild-
padden vast te stellen, moest ik eerst veel meer weten over hun biologie en ecologie: Hoe
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lang doen ze erover om volwassen te worden? Waarom groeit de één harder dan de an-
der? Waarom zijn de schilpadden in de noordelijke Atlantische Oceaan groter dan die in
de Middellandse Zee? Reproduceren grote individuen meer dan kleine? In welke mate
zijn grootte en reproductie-snelheid afhankelijk van omgevings- dan wel fysiologische
karakteristieken? Hoe reageren ze op wereldwijde veranderingen in de omgeving? Of,
meer in het bijzonder, hoe beïnvloeden voedselbeschikbaarheid, zoutgehalte en temper-
atuur processen als groei, ontwikkeling, onderhoud en reproductie? En - als we de
effecten van gegeten plastic op de energie allocatie naar deze relevante processen willen
weten - hoeveel energie hebben schildpadden dagelijks nodig voor deze processen, en
hoe komen ze eraan?

Het vaststellen en volgen van het energie budget van een schildpad is de meest logische
stap om deze vragen te beantwoorden omdat enig effect van gegeten plastic zichtbaar
moet worden als verandering in dit budget en/of levensduur. Voor dit doel heb ik
gekozen voor de Dynamische Energie Budget theorie als pad naar mijn ‘Heilige Graal’:
het DEB model van de onechte karetschildpad.

Het heeft alles wat ik nodig heb: het respecteert de wetten van de thermodynamica,
maakt gebruik van verschillende typen homeostase dat elk systeem, van cellen tot ecosys-
temen, nastreeft, houd rekening met effecten van voedsel en temperatuur op het energie
budget, en met interacties tussen verschillend deelprocessen zoals groei, onderhoud, on-
twikkeling en reproductie. Bovendien was en is het de meest consistente theorie die er
op dit moment beschikbaar is.

In het algemeen is massa meer relevant dan lengte als het aankomt op energetica, maar
omdat dezelfde curve de relatie tussen lengte en massa goed beschrijft over de hele lev-
enscyclus van het individu en voor verschillende populaties (Wabnitz and Pauly, 2008),
heb ik vooral lengten gebruikt. Ik ben begonnen met de relatie tussen verschillen lengte-
maten voor schilden, omdat verschillende formules voor de verschillende populaties
in omloop zijn, hetgeen verschillen in vorm suggereren gedurende de ontwikkeling en
tussen populaties. Deze verschillen kunnen belangrijke consequenties hebben voor het
energie budget model aangezien vorm-homeostase één van de aannamen is van het stan-
daard DEB model. Veranderingen in vorm (d.w.z. afwijkingen van isomorfie) kunnen
eenvoudig in model gebracht worden via de vorm coëfficient (δM), maar eerst moet
het belang daarvan worden vastgesteld. Ik heb eerst voor de Noord-Atlantische pop-
ulatie verschillen in geografie (noord, zuid) en levensstadia (kleuters, oceaan- en kust-
juvenielen en adulten) onderzocht, omdat de literatuur verschillende conversies hiervoor
rapporteert. Erg bleken echter geen belangrijke verschillen te bestaan, maar je moet wel
voorzichtig zijn om resultaten van erg kleine individuen te vertalen naar die voor erg
grote, en vice versa. Ik zag geen reden om met extra vorm-coëfficienten te werken,
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aangezien de fouten-marge slechts 5% was, en ik met het meest eenvoudige model kon
werken: het standaard DEB model.

Het ontwikkelen en formaliseren van de complete levenscyclus van de onechte karetschild-
pad was de volgen stap. Het standaard DEB model beschrijft het individu met behulp
van veranderingen in een drietal grootheden: structuur, reserve, maturatie (complex-
iteit) of (na puberteit) de reproductie buffer. De eerste twee (structuur en reserve)
kunnen indirect gemeten worden via lengte en/of massa van een individu, terwijl de
derde (ontwikkeling) formeel wordt gekwantificeerd door de gecumuleerde investering
in ontwikkeling. Deze processen hebben een unieke dynamica die volledig wordt vast-
gelegd door de parameters, die alle tegelijkertijd uit data worden geschat, en omgevings-
variabelen. Het uitgangspunt was dat verschillen in populaties (Noord-Atlantisch of
Mediterraan) en effecten van plastic eten of het energie budget zichtbaar worden als ver-
schillen in parameter waarden en daarmee als verschillen in voorspellingen. Deze waar-
den moeten dus eerst worden vastgesteld. De parameterschattings-methode gebruikt
alle levenscyclus data tegelijkertijd (zoals lengte en leeftijd bij geboorte en puberteit),
en andere data (zoals groei en reproductie-curven) om de beste en meest realistische
schattingen te vinden. Vanwege de grote variatie binnen één populatie was het niet
doenlijk om de parameters van alle populaties tegelijkertijd te schatten. Ik heb alle pri-
maire parameters kunnen schatten voor de Noord-Atlantische populatie, de grootste en
best bestudeerde populatie in de wereld. Het model fitte de data erg goed, variëerend
van incubatie tijd, groeisnelheden van lengten en gewichten, lengte bij puberteit, en re-
productie. Zo kon ik het dagelijks energie budget van een individu bestuderen. De
resultaten laten zien dat een kleuter de meeste energie besteedt aan groei en ontwikkel-
ing terwijl een uitgegroeide adult driekwart van zijn budget gebruikt voor onderhoud. Ik
kon bovendien nu bekijken wat het effect is van de voedingstoestand van de moeder op
de ontwikkeling van het embryo: als de moeder goed doorvoed is, heeft het embryo nog
minstens de helft van zijn reserve over bij het uitkomen, maar als de voedingstoestand
van de moeder met 20% daalt, heeft het embryo minder dan de helft van zijn reserve
over. Dit kan de overlevingskans van de kleuter sterk beïnvloeden.

Zoals wel vaker voorkomt zijn het juist de voorspellingen in niet goed uitpakken de
meest interessante. Terwijl de incubatie-tijden behoorlijk goed voorspeld werden, was
de grootte bij uitkomen overschat. De voorspelde leeftijd bij puberteit was aan de on-
dergrens van de waargenomen range (rond 13 jaar), terwijl de meer recente studies juist
aan de bovengrens zitten (20 jaar en meer). Betekent dit dat de schildpadden eerder
beginnen energie aan reproductie te besteden dan meestal wordt aangenomen? Of was
de aanname van een min of meer constante omgeving te eenvoudig? Een interessant
resultaat was ook dat kleuters sneller lijken te groeien dan voorspeld. Komt dit omdat
hun metabolisme sneller werkt dan voorspeld door het standaard model? Dit patroon
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van versnelde groei komt vaker voor en staat bekend als ‘waste to hurry’, waarbij een
verhoogde voedsel-inname en onderhoud de oorzaken zijn van een versnelde groei. De
versnelde groei van kleuters (tijdens de zomer) zou evolutionair logisch zijn om zo-
doende sneller aan predatoren te ontsnappen. Snellere groei kan echter ook het gevolg
zijn van een verhoogde voedselbeschikbaarheid voor de kleuters, ten opzichte van adul-
ten.

De derde stap in mijn werk was de studie van de Mediterrane populatie, die in een
aantal opzichten kleiner is, minder en kleinere individuen die in een kleinere omgev-
ing leven. Om inzicht te krijgen in de grootte en de oorzaak van de verschillen, werd
deze vergeleken met de Atlantische populatie voor pasgeborenen en nestelende indi-
viduen. Verschillen in ei-grootte werden ook meegenomen omdat eerder werd gevonden
dat dit de oorzaak is van verschillen in grootte van pasgeborenen. De grootte tussen de
populaties verschillen inderdaad sterk voor pasgeborenen en nestelende adulten. Merk-
waardig genoeg verschilden de verhouding tussen gewichten en lengten-tot-de-macht-
drie (de conditie-index) echter niet. Deze conditie-index verschilde echter wel tussen de
verschillende levensstadia. Ik bespreek de mogelijke redenen voor de grootte verschillen,
lopend van de omgeving tijdens incubatie naar voedselbeschikbaarheid voor juvenielen
en adulten. Geen van deze factoren kon echter de combinatie verklaren van verschillen
in grootte en reproductie van nestelende adulten. Het antwoord op deze puzzel werd
mij pas duidelijk door de verschillen in parameter waarden tussen beide populaties te
bekijken, en de gevolgen voor voorspelling van grootte en reproductie. Hoewel vroegere
puberteit bij een kleinere grootte in een omgeving met minder voedsel niet voor de hand
ligt, het bleek toch het belangrijkste verschil tussen de Mediterrane en Atlantische popu-
latie te zijn als gevolgen van een lagere drempelwaarde voor de maturatie bij puberteit.
Dit houdt twee dingen in: (i) de Mediterrane schildpadden hebben minder energie nodig
om tot puberteit te komen, wat ze dan eerder doen bij een kleinere grootte, en (ii) ze
hebben vervolgens minder energie nodig om dit lagere niveau van ontwikkeling te hand-
haven, zodat er relatief meer voor reproductie overblijft. De voorspelde eigenschappen
(eerdere puberteit bij kleinere grootte maar geen effect op reproductie) van de Mediter-
rane populatie ten opzichte van de Atlantische is geheel consistent met de waarneming
en nu mechanistisch verklaart door DEB theorie. De grootte van de pasgeborenen is
lichtelijk overschat, en de voorspelde leeftijd bij puberteit was aan de ondergrens van
de range zoals in de literatuur wordt vermeldt, voor beide populaties. De groei van de
kleuters kon nu meer in detail bestudeerd worden voor beide populaties gezamenlijk; de
metabole versnelling trad in beide populaties op. Mijn analyse lied zien waarom het zo
moeilijk is om groeisnelheden te analyseren. Dat de Mediterrane kleuters sneller groeien
dan de Atlantische wordt pas duidelijk na correctie van verschillen in temperatuur en
voedselbeschikbaarheid. Met hulp van het DEB model kon ik ook vaststellen dat de
voedselbeschikbaarheid gedurende het leven van de schildpadden behoorlijk verandert,
met gevolgen voor de groei. De resulterende groeikromme suggereert twee fasen, zoals
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ook door diverse auteuren werd voorgesteld die verschillende standaard groeimodellen
voor deze fasen gebruikten. Deze twee of meer fasen resulteren inderdaad in een hogere
leeftijd bij puberteit, overeenkomend met de bovengrens van de gerapporteerde range;
een patroon dat de moeite waard om verder uit te zoeken. Het was interessant om op
deze groeipatronen uit te komen, maar het is niet duidelijk of alleen verschillen in voed-
selbeschikbaarheid hiervoor verantwoordelijk zijn of ook verschillen in temperatuur. En
wat zijn precies de effecten van beide op het hele energie budget en de onderliggende
processen?

Het meest recente deel van mijn reis (het laatste deel van mijn proefschrift) exploreert,
eerst onafhankelijk en dan gezamenlijk, de effecten van voedsel en temperatuur op het
energie budget. Het is experimenteel erg moeilijk, zo niet onmogelijk, om deze condities
constant te houden over de hele levenscyclus van 65 jaar en het is zelfs nog moeilijker
om dit te doen voor alle mogelijke combinaties die nodig zijn, in de hoop dat individuen
waarmee we dit zouden proberen goede representanten van de soort zouden zijn. Dit
is precies één van de sterke punten van mechanistisch modellen die het mogelijk maken
verschillende scenario’s door te rekenen. Weer opnieuw beginnend met de Atlantis-
che populatie simuleerde ik realistische ranges van voedselbeschikbaarheid en temper-
atuur. Effecten van voedselbeschikbaarheid werden duidelijk op de groeisnelheid, maar
vooral ook op de uiteindelijke grootte. Effecten van temperatuur betreffen vooral groei
en ontwikkelings-snelheden. Beide factoren beïnvloeden de reproductie sterk. Lengte bij
puberteit werd nauwelijks beïnvloed onder de geteste scenario’s, hoewel variaties in deze
lengte optraden, waren deze klein ten opzicht van variaties in leeftijd en groeisnelheid.
De resultaten bevestigden de conclusie dat intrinsieke fysiologische verschillen met de
Atlantische populatie, de Mediterrane populatie in staat stellen om puberteit eerder en
bij een kleiner grootte te bereiken. Vervolgens heb ik dit ook gedaan voor Mediterrane
populatie en het verschil met de Atlantische populatie gezien, als ze in een zelfde omgev-
ing zouden leven. Deze vergelijking is realistisch omdat Atlantische dieren vaak ook de
Middellandse Zee bezoeken. Hun groei en ontwikkelings-patroon werd recent gerap-
porteerd en vormen een goede validatie van mijn simulatie studies. De resultaten van
de DEB modellen zijn in goede overeenstemming met gepubliceerde data en conclusies,
vooral m.b.t. snellere groei en vroegere maturatie van Mediterrane onechte karetschild-
padden. Mijn resultaten laten bovendien zien waarom Atlantische dieren niet nestelen in
op Middellandse Zee-kusten; hun reproductie is zeer laag onder deze omstandigheden.

Tenslotte bestudeerde ik waar het allemaal om te doen was: de druk op de omgeving in
de vorm van effecten van afval dat door menselijk toedoen wereldwijd aanwezig is. Ef-
fecten op het energie budget werd gemodelleerd in de context van ‘Synthesizing Units’,
of beter ‘Assimilatie Units’ (AUs) die normaliter gebruikt worden om gegeten voedsel
in reserve om te zetten om zodoende de energie voor het metabolisme te leveren voor
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groei, onderhoud, ontwikkeling of reproductie. Simpelweg is een AU of bezig met de
afhandeling van een voedseldeeltje (er energie uit te halen) of wachtend om een nieuw
deeltje te ontvangen. Wanneer nu een stijgend deel van de voedseldeeltjes vervangen
wordt door plastic (of ander inert afval), verdoen steeds meer AUs hun tijd met nut-
teloos werk dat niets oplevert. Ik doordacht eerst het scenario dat de afhandelingstijd
per plastic deeltje hetzelfde zou zijn als voedsel deeltjes en kwantificeerde de lange ter-
mijn effecten van eten van plastic tot besteding van reserve. Het gerapporteerde deel van
het maagvolume dat door plastic wordt ingenomen is gemiddeld 3%, uiteenlopend van
0 tot 25%, maar is waarschijnlijk meer als je het hele spijsverteringsstelsel erbij betrekt
omdat het plastic gehalte van de darm groter is dan dat in de maag. Met het oog op
het feit dat de verblijftijd van plastic in de darm een veelvoud is van dat van voedsel,
simuleerde ik effecten van 3% plastic in gegeten materiaal. Eerst simuleerde ik geen ef-
fect op de verblijftijd in darm, daarna een langere verblijftijd voor plastic dat 3% volume
in de darm inneemt. Het effect van gegeten plastic bleek, tot mijn niet geringe weten-
schappelijke opwinding en grote morele teleurstelling, zeer substantieel te zijn. Gegeten
plastic heeft effectief hetzelfde effect als een daling van de voedselinname, resulterend
in lagere groei (dus groter predatie risico), kleinere uiteindelijke grootte en een lagere
reproductie. In afwezigheid van effect op de darmverblijftijd is 14% van het volume van
het spijsverteringsstelsel dat door plastic wordt ingenomen al voldoende om nagenoeg
de hele reproductie onmogelijk te maken (vergelijkbaar met die Atlantische dieren die
de Middellandse Zee bezoeken en daar niet blijken te reproduceren). Zou het plastic nog
meer volume innemen, dan zou zelfs puberteit niet meer kunnen worden bereikt. Als
ik aannam dat plastic een drie maal langere verblijftijd in de darm heeft dan voedsel,
dan werd dit effect al bereikt bij 3% plastic in het spijsverteringsvolume. Het aandeel
van plastic in gegeten materiaal is niet constant in de natuur, en de verschillende deeltjes
hebben verschillende darmverblijftijden. Realistische scenario’s zijn
(i) onechte karetschildpadden kunnen kortdurend percentages van 14% of hoger over-
leven en hiervan herstellen, en
(ii) opnamen van zelfs lagere hoeveelheden kunnen tot de hongerdood leiden, omdat in-
middels grote dieren (opgegroeid in een schoon milieu) meer onderhoud nodig hebben
en dus een hogere onderhoudsbehoefte hebben.

Dit werk heeft, als onderdeel van mijn proefschrift, verschillende waardevolle inzichten
naar voren gebracht, maar er blijven nog veel vragen over - waar ik in de toekomst verder
aan wil werken. Waarom, bijvoorbeeld, wordt de grootte van pasgeborenen systematisch
overschat? Kan het ‘waste to hurry’ patroon de snellere groei van de kleuters verklaren
en geldt dit voor alle populaties onechte karetschildpadden, of zelfs voor alle zeeschild-
padden die bloot zijn gesteld aan vergelijkbare omgevings-drukken? Is het combineerde
effect van een pelagisch milieu met lagere voedselbeschikbaarheid en temperatuur, en
een kust milieu met hogere voedselbeschikbaarheid en temperatuur de oorzaak van de
twee fasen in de groeikromme van de meeste juvenielen? Kunnen deze twee patro-
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nen, één gedreven door het metabolisme (’waste to hurry’) en door het milieu (voedsel-
dichtheid en temperatuur) tezamen de meer-fase groei verklaren als wel het verschil
tussen gerapporteerde (20-30 jaar) en voorspelde (13-15 jaar) leeftijd bij puberteit? Zou
het effect van plastic op meer-fasige groeikommen een zelfs hogere leeftijd bij puberteit
voorspellen met nog zwaarmoedigere scenario’s voor de toekomst van zeeschildpadden?
En, tenslotte, zou dit diepere inzicht in de biologie en ecologie van deze prachtige soort
verklaren waarom sommige populaties onechte karetschildpadden nog steeds krimpen
ondanks de bescherming die ze krijgen, en ons motiveren om ons gedrag te veranderen?


