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INGEVING WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER VAN
TROPENINSTITUUT

Snuitkeverreinigt
Senegaleseriviervan
wateronkruid
HetKoninklijkInstituutvoordeTropen(KIT)heefteendreigenderampindeSenegalrivierdoor
explosieve.groeivanSalvmiamolesta('giantSalvinia')opsimpele,maaruitersteffectievewijze
bezworen:snuitkeversdieinhet^ebiedzijn losgelaten,hebbenvrijwelallewateronkruidvernieticjd.
LangsdeoeversvandeSenegalrivier zijn
tussenhetrietendelisdoddenhierendaar
nogoverblijfselen vandeSalviniazichtbaar
waaropdecircatweemillimetergroteinsectenrondkruipen."Kijk,hierzittenereen
paar",zegrsrudentIsmaelNdao,terwijlhij
vanuit zijn bootje eendruipend pakket plantenuithetwaterlicht.Maarinde hoofdstroom vandebrederivierisnergensmeer
ietstezienvandezeker20centimeter dikke
pakketten diehierenigemaanden geleden
hetwater nogbedekten.Desnuitkevers
(Cyrtobagoussalviniae)gaan inmiddelsaan
heteigensuccestenonder,doordatzesteeds
minder voedselkunnen vinden.Maardeverwachtingisdateruiteindelijkeenevenwichtzalontstaan tussendekeversende
overgeblevenSalvinia planten.
"Drijvende waterplanten alsdeSalvmia
molestaendewaterhyacint kwamen 25jaar
geleden inAfrika helemaalnietvoor,"vertelt
bioloogArnoldPieterse, wetenschappelijk

hoofdmedewerker vanhetKIT. "Zezijn vanuitZuid-Amerika hierheengebracht alssierplant.Metdesastreuzegevolgen toenzein
derivieren terechtkwamen".Hetverhaalwil
dateenSenegaleseprofessor boerenzouhebbenaangespoord degiantSalviniategaan
kwekenals kippenvoer.
Pieterse:"Endantebedenkendatdie
man nogsteedsvrijrondloopt!"Doordat
delenvandeplanten afdrijven, kandeplant
zichrazendsnel verspreiden.Metzijn dikke
gebladertevormrdeplantdichtedtijvende
matten,diewaterlopenenirrigatiekanalen
verstikkenenverstoppen.InSenegalwaren
degevolgenspoedigmerkbaar voormensen
dierineenriviergebied meteentotale lengte
vanongeveer70kilometer.Degrensrivier
tussenSenegalenMauritanië'wastussende
Diama-dam totaanRossodichtgegroeid.De
visserij werddaardoorernstig bemoeilijkt,
evenalsderijstbouw langsderivieroeversdie
afhankelijk isvanbevloeiing.Transportover

HetzocmdikkeplantentapijtbedektdeSenegal-rivieropverschillendeplekkenover
degehelebreedte.
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waterwerddoordedrijvende matten onmogelijkgemaakt.Ookdeontelbarevogelsin
hetberoemdeDjouj NationalParkleden
onderhetdichtgroeien vanherviswater.

Zuid-Afrika
Ineersteinstantiewerdgepoogdhet
probleem mechanisch relijftegaan,maar
datbleekalgauwonbegonnen werk.Pieterse
dachtdirect aanhetexotische waterinsect,
datuitsluitend vanSalvinialeeft. Devolwasseninsectenetendebladeren,maar belangrijker isdatdelarvenzichindeplant zelf
ontwikkelenendaarzoveelschadeaanrichtendatdeSalviniasterft. "De effectiviteit
vandesnuitkever iseerderbewezenbijde
bestrijding vanSalvinia-plagen inonder
meerZuid-Afrika, Nieuw-Guinea enAustralië.Maardaarvan moesrikeerstiedereenin
Senegalovertuigen",verteltPieterse.Hij
sprakmetboeren, regeringsvertegenwoordigersenmensenvandeNederlandse ambassade.Maarhetwasuiteindelijk buurland
Mauritaniëdatalseersteoverstaggingen
eenladingsnuitkevers lietoverkomenuit
herPlantProrection ResearchInstitutein
Pretoria (Zuid-Afrika).
Daarmee kwameenheelcircusopgang
ronddebeestjes.Senegalwildedirect daarna
ooksnuitkevers enkreegdaarvoorsteunvan
deNederlandse regering.Volgensderegels
vanminister Herfkens kondergelijke ontwikkelingshulpechteralleenwordenverstrektvialokaleorganisaties.Pieterse:"De
snuitkevers kwamenbijeenSenegaleseentomoloogterechtdievantoetennochblazen
wist.Vandeskundigen wenstehijgeen
enkelebemoeienis.Hijheeft zeinderivier
gegooidopeenonbekendeplaats.Erisnooit
meerietsvanvernomen".ToenPietersetoe-

NahetinzettenvandesnuitkeververdwijntdeSalviniamolestabinnenenkele
weken.

DestudentIsmaelNdaometeendruipendpakketSalvimamolestainzijnhanden.

stemming kreegvooreentweedepoging,
'kidnapte' hijdeduizend diertjes bij aankomst uitZuid-Afrika ophetvliegveldvan
Dakar.Ineenbiologischcentrum aande
rivieroevervlakbij hetDjoudj Parkkweekten
Senegalesestudenten indienstvan het
MinisterievanMilieu,datmethetKIT
samenwerkt inhetkadervaneenEU-project,devanuitZuid-Afrika overgebrachte
populatieopinbassins.Dediertjes dieuiteindelijk opverschillendeplaarsen werden
uitgezet inapril2001 zorgden binnen korte
tijd vooreenommekeer,geholpen doorde
keversdieeenjaar eerderin Mauritanië
warenuitgezet endiederivierwarenovergevlogen.Overkilometerswerd het wateronkruid alsnelbruin.Bijtellingen op 1
november en 1 december 2001 werdenop
sommigeplaatsen meerdanduizend snuitkeverspervierkantemeteraangetroffen. Bij
deDiamaDamwerddehoogste concentratie
larvenaangetroffen: 380pervierkante meter
Salvinia.
Totalekostenvandeheleoperatie
bedroegen nauwelijks duizend dollar.De
slagvaardigheid vanfinanciën verstrekkende
organisaties blijkt evenwelnietaltijd groot.
Terwijl derivieralwemeldevan snuitkevers
verstrektedeFAO(FoodandAgriculture
Organisation) indezomervan2001 nogeens
160duizend dollaraaneenorganisatiein
SenegalenMauritaniëvoorimporrvande
snuitkevers.

Waterhyacint
DeexplosievegroeivanSalviniaisniet
heteersteprobleem datdeSenegalrivier
heeft getroffen. Menselijk handelen heeft tot
eenserieproblemen geleid.HetKIThoudt
zichdaarmeebezigsinds 1996,met financieringvandeEU.DeexplosievanSalviniawas
eenprobleem,waaropdeKIT-onderzoekers

DeSalviniamolestametdaaropeensnuitkever(hetzwartepuntjebijdeduim).

minofmeer toevalligstuitten tijdens hun
aanwezigheid. HetwasechtervooraldeaanlegvandeDiama-dam bijSr-Louisdieinde
afgelopen tienjaar zorgdevoor verstoring
vanhetwatermilieu inhetgebied.Dedam
moestdezoutwaterinstroom vanuit deoceaantegengaan, maarookhetregelen vanhet
waterpeil vereenvoudigen.SenegalenMauritaniëwildennamelijk rijst gaan verbouwenopderivieroeversenwildederiviervoor
zeeschepen toegankelijk maken.Daartoe
werdtevenseendijkgebouwd aanweerszijdenvanderivier indedirecteomgevingvan
deDiamadamenhierdoor raakteeengebied
van 130vierkantekilometer permanent
onder water.
Geenvandefraaie doelstellingen werden
gehaald.Derivierwordr nogsteedsnietdoor
groteschepenbevarenenrijst verbouwen
wilnietzogoedlukken.HetnieuwgevormdeondiepemeerbijdeDiamadamgroeide
volmet lisdoddendienetalsdeSalvinialeiddentotverstoppingvande toegangskanalen.
Quelea-queleavogeltjes dieinde lisdoddenveldennestelden,vratenoverdagalle rijst
op.Het KITzoektondermeernaareensysteemvanwatermanagement, datvoorenige
evenwicht inhet verstoordegebiedkanzorgen.
Tegelijkertijd ishetKITinderegio
begonnen met trainingen ombewonersen
gebruikers vanderivierbewust temaken
vandegevaren vanwateronkruiden. Wanr
deSalviniaisniethetenigegevaarlijke
wateronkruid dathetsysteembedreigt.Pieterse:"InSt-Louiswordtdewaterhyacint als
sierbloemverkocht.Eenzomogelijk nog
agressieverenmoeilijker te bestrijden
onkruid danSalviniadatinNigeriaenMali
altotecologischerampen heeft geleid.We
moetenerallesaandoenomtevoorkomen

datdieplantendevolgendeplaagisdiezich
indeSenegalrivier aandient". <f
Tekst:Edo Beerda
Foto's:Ries vanWendel de Joode

ACTUALITEIT

Waterzuivering
verspreidtgeenBSE
UitonderzoekvanhetRIVMblijktdatdestructiebedrijfRendac BeraumBVgeengevaarvormt
voordevolksgezondheid.Onderzochtisofhet
bedrijf,datalhetdierlijkmateriaaldat(mogelijk)BSE bevatverwerkt,eengevaaroplevert
vanuitdewaterzuiveringsinstallatie ofhetslib
datdieinstallatieoplevert.
Hetonderzoek isuitgevoerd naar aanleidingvanbezorgdheid vanomwonenden.Uit
hetonderzoek vanRIVM,ID-Lelystad,Det
NorkseVeritasendeErasmus Universiteit
blijkt datdehoeveelheidBSE-materiaalzo
laagisdat hetgeengevaaroplevertvoorde
volksgezondheid. Hetmateriaalzouin het
milieu terecht kunnen komenviahet effluentvandewaterzuiveringsinstallatie, dat
wordtgeloosd inhetPrinsesMargrietkanaal,ofviahetslibvandezuiveringdar
wordtgeloosd.
Deonderzoekersdoeninhet rapport
welaanbevelingen omderisico'sopdeverspreidingvanBSEverder teverminderen.Zo
zoudestortingofhetgebruikalsmeststof
vanhetslibuit de waterzuiveringsinstalallatieheroverwogen moeten worden. <f
Voormeerinformatie:(030)2744288.
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