Quaggamossel: vloek of zegen voor
oppervlaktewaterkwaliteit?

Het is een onooglijk mosseltje, niet groter dan een centimeter of twee. Desondanks zorgt deze exoot, die in 2006 voor het
eerst in Nederland werd gesignaleerd, in korte tijd voor opmerkelijke veranderingen in de wateren waarin hij voorkomt.
Het doorzicht neemt spectaculair toe. Hoe komt dat precies, welke gevolgen heeft dat voor onze watersystemen en voor
de ecologische doelen die we eraan hebben gesteld? Stéphanie IJff van de masteropleiding Environmental Biology aan de
Universiteit Utrecht, deed er in opdracht van STOWA onderzoek naar.
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Muziek in de oren
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licht het Paard van Troje binnen in je watersystemen.

K e n n i s d ag Q uag g a m o s s e l e n

Op 23 april organiseren het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer en STOWA een informatiebijeenkomst over de quaggamossel. Meer informatie op stowa.nl | Agenda. Het onderzoeksrapport van Stephanie IJff is te downloaden vanaf stowa.nl.
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