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Natuurlijke ecosystemen in Oost-Afrika hebben in de afgelopen decennia aanzienlijke veranderingen ondergaan.
Een sterke demograﬁsche aangroei, klimaatveranderingen en economische drijfveren zijn enkele van de belangrijkste
factoren die tot een overexploitatie van de natuurlijke hulpbronnen hebben geleid. De daaraan gekoppelde degradatie
maakt de ecosystemen steeds kwetsbaarder voor natuurlijk terugkerende droogtes die kenmerkend zijn voor het klimaat in deze regio. Het verminderen van een verdere degradatie van het land en zijn natuurlijke hulpbronnen is dus
essentieel.
Zonsondergang in het nationaal natuurpark Masai Mara. Foto: Karlien Cheyns

Aardobservatie ondersteunt ecosysteembeheer

veranderingen van deze natuurlijke
hulpbronnen.

Natuurlijke ecosystemen zijn een grote
bron van inkomsten voor Oost-Afrika,
voornamelijk via sectoren als energie,
toerisme en landbouw. Steeds meer
groeit het besef bij de lokale beleidsmakers dat een goed beheer cruciaal
is om van hun ecosysteemdiensten te
kunnen blijven gebruik maken in de
toekomst. Er is dan ook een groeiende
vraag van diverse belangengroepen
– overheidsinstanties, beleidsmakers
en milieuorganisaties – naar up-todate informatie over de toestand en

Satellietdata kunnen hiertoe een substantiële bijdrage leveren. Lageresolutiesensoren zoals SPOT-VEGETATION of MODIS zorgen immers
bijna dagelijks voor een globale bedekking van het aardoppervlak. Uit
deze beelden kunnen kwantitatieve
indicatoren worden afgeleid die op
regelmatige tijdstippen (bijvoorbeeld
elke tien dagen) de status van de vegetatie weerspiegelen. Tijdreeksen van
deze indicatoren zijn cruciaal om de
vegetatiedynamiek op te volgen. Deze

tijdreeksen worden gebruikt om langeretermijntrends te detecteren. Anderzijds kan de vergelijking van de huidige toestand met dezelfde periode in
andere jaren seizoenale veranderingen
aan het licht brengen. Op de vraag wat
deze veranderingen concreet inhouden,

Leeuw in het nationaal natuurpark Masai Mara.
Foto: Karlien Cheyns
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Deze classiﬁcatie van LANDSAT-beelden geeft de verandering in het Marmanet-bosareaal tussen 1986 en 2000.

kunnen beelden van hogeresolutiesensoren zoals LANDSAT vaak een antwoord geven. Dankzij de hogere ruimtelijke resolutie kan men landgebruikveranderingen en bepaalde vormen van degradatie duidelijk waarnemen om ze vervolgens in
kaart te brengen.
ENDELEO is opgestart om informatie over de status van de vegetatie in Kenia, afgeleid van dergelijke satellietbeelden,
zeer toegankelijk te maken voor de eindgebruikers. Deze zijn organisaties die actief bezig zijn met de bescherming van de
natuurlijke vegetatie (bossen, graslanden en natuurparken), maar zonder achtergrond in aardobservatie. Het ultieme doel
was om hen in staat te stellen om nuttige informatie uit de beelden af te leiden zonder enige technische vaardigheden nodig
te hebben. Het project werd ondersteund door het Federaal Wetenschapsbeleid in het kader van het Stereo2-programma.
De partners waren de Universiteit Gent (UGent), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), het Department for Resource Surveys and Remote Sensing in Kenya (DRSRS) en het United Nations Environment Programme
(UNEP).
Behoeften van belangengroepen
Bij aanvang van het project werden vertegenwoordigers van verschillende NGO’s,
onderzoeksinstellingen en overheidsinstellingen bij elkaar gebracht. Het doel van
deze workshop was om de informatienoden van de verschillende sectoren en de
capaciteiten van aardobservatie met elkaar te verzoenen. Dit was een uitdaging
op zich, omdat de eindgebruikers amper kennis hadden van de mogelijkheden die
aardobservatie kan bieden.
Op basis van dit overleg werd besloten om op tiendaagse basis twee kwantitatieve
parameters aan te bieden aan de eindgebruikers: één indicator voor de densiteit
en groeikracht van de vegetatie – onder andere interessant ter identiﬁcatie van
Zebra’s in het nationaal natuurpark Masai Mara. Foto: Karlien Cheyns
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droogtestress – en een indicator die
een schatting zou geven van de drogebiomassaproductie – nuttig voor
de evaluatie van de productiviteit van
graslanden. Daarnaast zouden ook enkele detailstudies voor een aantal focusgebieden uitgevoerd worden.
Uit de gesprekken werd duidelijk dat
de eindgebruikers veel belang hechten aan hun betrokkenheid in de verschillende aspecten van het project en
dat de continuïteit van de opgezette
systemen bij aﬂoop van het project verzekerd moest zijn.
Vegetatie op de voet
Het beeldarchief van SPOT-VEGETATION en van MODIS sinds 1999
met de beschikbare vegetatie-indicatoren werd aan ENDELEO ter beschikking gesteld door het Joint Research Centre (JRC) van de Europese
Commissie en via het DEVCOCAST
Project. Vervolgens werd het door
ENDELEO online ter beschikking

Met de ‘image viewer’ kunnen alle indicatoren uit het onlinearchief weergegeven worden. (Bovenstaand beeld is een vergelijking van de vegetatieconditie in midden april 2010 ten opzichte van een
gemiddeld jaar.)

gesteld aan de gebruikers. Het archief
wordt elke tien dagen aangevuld met
de recentste beelden. In een eerste stap
werd er een geautomatiseerd systeem
opgezet waarbij de vegetatie-indicatoren worden berekend telkens er nieuwe

beelden beschikbaar zijn. Een afbeelding van de indicatoren wordt dan per
e-mail naar de gebruikers gestuurd en
ze kunnen de data in GeoTIFF – een
gegeorefereerd rasterformaat – van de
server halen.
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Kudde koeien in het nationaal natuurpark Masai Mara. Foto: Karlien Cheyns
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Olifanten in het nationaal natuurpark Masai Mara. Foto: Karlien Cheyns
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In een tweede stap werden een aantal
webgebaseerde tools ontwikkeld waarmee via enkele simpele kliks de nodige informatie kan gevisualiseerd en
geanalyseerd worden. De resultaten
kunnen nadien eenvoudig in een rapport verwerkt worden of gebruikt
worden voor andere analyses. Technische termen werden zo veel mogelijk
geweerd en een uitgebreide handleiding en achtergrondinformatie is ter
beschikking voor hen die meer uitleg
wensen. Op deze manier bereikten
we onze doelgroep helemaal, namelijk
diegenen die niet over de nodige kennis, software en/of downloadcapaciteit beschikken.
Er zijn drie verschillende tools op de
website. Met de ‘image viewer’ kunnen
alle indicatoren uit het online archief
weergegeven worden zonder ze te
moeten downloaden en te openen in
gespecialiseerde software. De gebruiker kan inzoomen naar zijn of haar
interessegebied. De gebruiker kan een
aantal vectoren, zoals grenzen van regio’s of natuurgebieden, over het beeld
leggen. De ‘image viewer’ is eveneens
zeer handig om de toestand van de
vegetatie over verschillende gebieden
in Kenia te vergelijken. Door beelden
van verschillende tijdstippen te selecteren kunnen de temporele veranderingen geobserveerd worden.

De beelden kunnen niet alleen gevisualiseerd worden, er kunnen ook gemiddelde waarden voor een bepaald
gebied en landgebruik uit afgeleid
worden en op een bevattelijke manier
worden weergegeven. De ‘graph tool’
geeft de variaties in deze waarden over
het groeiseizoen en vergelijkt deze met
een gemiddeld jaar. De ‘table tool’ laat
dan weer toe om de waarden van het
huidig jaar met een ander jaar naar
keuze te vergelijken.
Casestudy’s
Een aantal casestudy’s werden uitgewerkt om aan te tonen hoe vegetatie-indicatoren concreet een bijdrage
kunnen leveren voor natuurbeheer in
Kenia. Enkele studies werden volledig
door ENDELEO uitgevoerd, andere

werden door de gebruikers zelf uitgewerkt met ondersteuning van ENDELEO. Alle casestudy’s zijn terug te
vinden op de ENDELEO website.
De indicatoren werden o.a. gebruikt
om te onderzoeken hoe de vegetatieconditie de wildmigratie beïnvloedt.
Een studie werd uitgevoerd voor de
Gévry’s zebra – een bedreigde zebrasoort – en olifanten. Die laatste groep
kan immers behoorlijk wat schade
aanbrengen aan de natuurlijke vegetatie of aan landbouwgewassen wanneer
hun territorium te beperkt is. Een studie over de bosbranden in East Mau
in 2009 of de extreme droogtes die
Kenia in 2005 en 2009 teisterden, laten zien hoe vegetatie-indicatoren de
impact van natuurrampen helpen inschatten en toelaten om de gebieden
te lokaliseren die het zwaarst getroffen

De ‘graph tool’ geeft de variaties in de vegetatieconditie weer doorheen het groeiseizoen en vergelijkt deze met een gemiddeld jaar. (Bovenstaande graﬁek toont de vegetatiecondities voor Marsabit
in 2009 en in een gemiddeld jaar).
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zijn. De indicatoren werden ook gebruikt om het effect te evalueren van genomen milieubeschermende maatregelen. Een
voorbeeld is het afschermen van bepaalden gebieden in Mau forest voor begrazing.
Daarnaast werd voor enkele door de gebruikers geselecteerde natuurgebieden de ontbossing in kaart gebracht. Hiervoor
werden hoge resolutiebeelden gebruikt sinds 1986. De resultaten van deze studie – zowel kaarten, als statistieken – kunnen
eveneens geraadpleegd en gedownload worden via onze website.
Door en voor Kenia
De Keniaanse gebruikers werden bij alle aspecten van het project betrokken. De webgebaseerde tool is opgezet om aan de
behoeften van de gebruikers te voldoen. Op basis van hun aanbevelingen is het uitgegroeid tot een tool die zoveel mogelijk
aansluit bij hun noden. Op de workshops en stuurgroepvergaderingen werd een divers publiek uitgenodigd, van onderzoekers actief in het veld, GIS (Geographic Information System)- en aardobservatiespecialisten tot mensen betrokken in
het beleid. Op die manier kregen we
uitgebreid feedback over de bruikbaarheid van de tools voor verscheidene
aspecten van natuurbeheer.
De gebruikers werden uitgenodigd
om een onderwerp in te dienen voor
een casestudy. De analyses moesten ze
zelf uitvoeren, maar ze konden hierbij
rekenen op de uitgebreide steun van
ENDELEO. Deze benadering heeft
als voordeel dat de topics absoluut relevant zijn voor de doelgroep en dat
advies op maat gegeven kon worden.
Via de casestudy ’s ontstond een sterke
interactie met de gebruikers.
Een aantal keer per jaar werd de ENDELEO-nieuwsbrief verspreid die de
gebruikers informeert over verbeteringen
en uitbreidingen van de tools. Hierin werden ook de nieuwste casestudy ’s voorgesteld, als inspiratiebron voor andere
gebruikers en als manier om de aandacht te vestigen op hun onderzoeksonderwerp. 
De auteurs
Joseﬁen Delrue en Else Swinnen zijn
onderzoekers aan de Aardobservatiegroep (Teledetectie en Aardobservatie-Processen-) van VITO. Flore
Devriendt is doctoraatstudent aan het
Laboratorium voor Bosbeheer en Ruimtelijke informatietechnieken, Universiteit Gent
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Van links naar rechts: Rudolf Makhanu, de nationale coördinator van Kenya Forests Working Group
(KFWG), Joseﬁen Delrue, Flore Devriendt en Jackson Bambo, de Project Ofﬁcer van KFWG.

Besluit
Na drie jaar heeft ENDELEO zijn hoofddoelstellingen bereikt. Organisaties
betrokken bij de bescherming van de natuurlijke rijkdommen in Kenia hebben sindsdien een betere toegang tot relevante aardobservatiedata. Dankzij de
webgebaseerde tools kunnen ze – zonder achtergrondkennis en/of aangepaste
software - de data visualiseren en eenvoudige analyses uitvoeren. De belangrijkste verwezenlijking van het project is dat het basisinzicht gecreëerd heeft
in de mogelijke toepassingen van aardobservatie voor monitoring van ecosystemen bij organisaties die voordien geen of nauwelijks gebruik maakten van
satellietdata. Sommigen hebben concrete ideeën voor toepassing of maken er
reeds effectief gebruik van. Anderen hebben verdere ondersteuning nodig om
zelfstandig te kunnen werken met deze informatie. Blijvende ondersteuning is
hoe dan ook nodig opdat aardobservatie effectief gebruikt zal worden op het
politieke toneel.

Meer

http://endeleo.vgt.vito.be
Contactpersonen Belspo: Martine Stélandre - Joost Vandenabeele
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