ACHTERGROND
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Lerenvaneen ongestoordwatersysteem
Dertigjaargeleden,opzfebruari 15171 werdinRamsar(Iran)heteersteinternationaleverdraggetekenddattotdoelhad tekomentoteenwereldwijde beschermingvannattenatuurgebieden,dewetlands.DeRamsarConventieisinmiddelsondertekenddoor123landendietezameni045gebieden
hebbenaangemeld.InRusland liggennogvelewetlandsvaninternationalebetekenisdienauwelijks
beschrevenzijn.DePechoradeltawasertotvoorkortéénvan.Vijfjaarsamenwerking tussenRIZA
enhetRussischeInstituteofBiology inSyktyvkarenhetStateCommittee/orEnvironmentalProtectioninNar'yanMarheeft onlangseenlijvig boekwerkopgeleverd.Hetonderzoekvondplaatsinhet
reusachtigegebiedvandedeltavanderivierPechora(68°oo"N53°3o'E),degrootste naarhetnoorden
ajwaterenderivierinhetEuropesedeelvanRusland.Ditartikel beschrijft vooraldebetekenisvande
studievoordewaterbeheerdersinNederland.
DeNederlandse belangstelling voor het
gebied begontoen bekend werddateen
groot aantalvandeinNederland enWestEuropaoverwinterende watervogels in het
gebied broedt.Erisdussprake,viadevogels,
vaneendirecteband tussen detoestand van
het watersysteem inRuslandendat in
Nedetland.Kleineenwildezwanen, tiet-,
kol-enbrandganzen,velesoorten duikeenden,zee-eendenenzwemeenden broedener

DekustvkktevandePechoradelta.

indeverschillendedeelgebieden.Denatuurwaardevanwetlands wordtvaak afgemeten
aanderoldiehetgebied speeltbij deopvang
vanbroedendeofpleisterende watervogels.
OokdePechoradelta iszon kerngebied,en
alheeft het deofficiële status vanRamsar
Site(nog)niet,deRussen hebben hetbelangrijkste deel,zo'n 313.000ha wettelijk
beschermd in 19517.
Hetisnietmoeilijk voortestellendat

veranderingen inhet leefgebied vande
watervogels hun weerslaghebbenopde
populatiegrootte.Jacht,vervuiling,inpolderingenverstoringkunnen leiden tot afname
vandeaantallen.Devoedselsituatievande
watersystemen speeltdaarbij eenbelangrijkerol.Devogelshebben indeloopvande
geologische tijd altijd gependeld tussende
rijkevoedselgebieden.Zokondende trekroutesontstaan viaeenreeksvan belangrijke
wetlands.Doordeinvloedvandemens zijn
met nameindegematigde strekenenrecent
ookindetropenenormearealen wetlands
vernietigd.Het noordenvanAmerika,EuropaenAziëzijn nogrelatiefongestoord,
omdat landbouw eronmogelijk is.Daarvindenwedebroedplaatsen vandemeestesoorten trekkende watervogels.Kennis omtrent
het functioneren vandewetlands langsde
trekwegvandevogelsisvanbelangalswe
dezesystemen opdelangetermijn willen
behouden.Natuurontwikkeling enecologisch herstelinNederland is bijvoorbeeld
zinloosalsindePechoramassalevervuiling
zou optreden waardoor hetgebied niet langeralsbroedgebied kan dienen.

Overeenkomsten
Doordefysisch-geografische eigenschappenvanrivier-endeltasysteem te vergelijken
werdduidelijk datermeer overeenkomsten

Ee'nvandebekenindedelta.
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moestenzijn tussen dedelta'svanRijnen
Pechora.Zobestaatdebodemnetalsin
Nederland grotendeelsuitzand,kleienveen
enisgedurendedeijstijden eenaantal heuvelruggen opgedrukt inhetoverigensvlakke
gebied.Denagenoegongestoorde situatie
waarin dePechoradeltazichbevindtwas
daatomeenexttatedenhetecosysteemvan
waterenland betertewillenleren kennen.
Deachterliggendegedachtedaarbijwas
demogelijke toepassingvankennisuithet
referentiegebied bij hetecologisch herstel
vanwatersystemen inNederland.Invergelijking metandererivierstelselsvaltopdat
inhydrografische zindePechorageheel
ongereguleerd is,vanzijn oorspronginde
Oeraltotbijna 15100kmstroomafwaartsaan
demondingindeBarentszzeezijngeen
dammen,stuwen,poldersendijken tevinden.InEuropa tegenwoordigeen bijzondere
situatiedievanuit deoptiekvan natuurbehoud uniek is,maarookalspotentiële bron
vankennisvanwatersystemen vangroot
belangis.DePechorazoualsmodelrivier een
aantalvragen kunnen beantwoorden diewe
voordeRijn welzouden willenweten,maar
niet meer kunnen beschrijven omdatde
situatie vanweleerniet meer bestaat.

Mi-8helikopters transporteerden totdrieton
aanmensen,mateiialenenvoedsel.DeRIZAploegbleefvijfdagenineenstudiegebied.In
ééndagwerdhetkampafgebroken envloog
degroepdoornaarhetvolgendegebied.Iedet
jaar werdenzodriegebieden onderzocht,vier
jaarachterelkaar.Defenologicvandeplantengroeibepaaldedevolgordevanbezoek.De
deltaliepvooropdehoogvlakteendekust
wasaltijd hetlaatst.Eindjuni -beginjuli
wasoptimaal voorhetregistreren vanvogels,
ietslaterwaswatbetergeweestvoorplanten
enlimnologische aspecten.
Satellietbeelden vormdendebasisvoor
declassificatie vanhetgebied.Pixelsvan30
bij30meter warendekleinsteteonderscheideneenheden.Zowelophetlandalsinhet
water werdencontroles uitgevoerd.Dit
resulteerdein24vegetatieklassen.Voorhet
water (zevenklassen)kononderscheid wordengemaaktingehalteaanzwevendestof;
ookdezoutgradièntwasduidelijk tezien.
Hetvoordeelvanremoresensingwasdat
overdigitale informatie kon worden
beschikt.Oplandschapsschaal kunnen hierdoorextrapolaties wordengemaakt vandein
destudiegebieden gevonden patronen.

Waterkwaliteit
Expedities
Indestudie inRusland, waaraan door
ongeveer 20auteurs isgewerkt vanuitde
beidelanden,wordteenbeeldgeschetstvan
deecologievanwaterenlandsystemen inde
delta,vanplankton totzoogdieren,van
bedreigingen bovenstrooms totlokaleproblematiek isgepoogdeenintegralebeschrijvingvanhetsysteemtemaken.Daarbij wetd
uitgegaan vandedrie hoofdlandschappen
(rivierdal,stuwwalcomplexenkustvlakte).
Expeditiesvanuiteenbasiskampleverdendebenodigdegegevens.Doordathet
gebiedgeenwegenkent,moesthetvervoer
doordeluchtgebeuren.ZwareRussische

Russischeonderzoekersinhetbasiskamp

Naastdeinventarisaties isopbepetkte
schaalbegonnen methetvetkennenvande
relevanteindetegiooptredende processen.
Zozijn vantalvanpoelen,meertjes enkiekeneenaantal basisparameters vastgesteld.
Hetbleekdatdeverschillen tussendewaterenenorm kunnenzijn. Overkorte afstand
kandezuurgraad verschillen van4tot9en
komenoligotrofe milieusnaast eutrofe
milieus voor.Debijbehorende fauna toont
ditoverschillen,watmaaktdatdediversiteit
indiegebieden hoogis.
InvergelijkingmetdeNedetlandse
situatie isnogeensduidelijk gewordenhoe
belangrijk dewaterkwaliteit isvoothet
voorkomen vanaquatische organismen.

Bepaaldegroepen kieuwpootkreeftjes bijvoorbeeld zijn inNederland uitgestotven
vanwegehetontbreken vanhetjuiste leefklimaat inhetwaterdoor toedoen vande
mens.Bijontginningendrainagezijn deze
tijdelijke poelenenvislozeondiepe meertjes
deeerstedievetdwijnen. IndePechoradelta
zijn zealgemeen;erwerden zevensoorten
aangetroffen. Zespeleneenduidelijke rolin
devoedselketenvoorvisenwatervogels.Het
iseenvoorbeeld vande'vergeten' teferentie.
Doorhetnagenoegontbreken vandezehabitatsinNederland bestaat hiervoorookgeen
aandacht.Nederlanders richtenzichbijhet
herstelvansystemenopdegrotelijnmet
aaibaresoortenalsotter,zeearendendegrotegrazersalsmetaforen voorde'echte'
natuut.Dezekleinesoortencrustaceeè'n zijn
echter belangrijke indicatoten vootde
waterkwaliteit.Hunaanwezigheid kangoed
inverband wordengebrachtmetdecompleetheid vanhetwatersysteem.Zezouden
eenbelangrijke plaatsmoeten krijgenals
doelsoorten bijhernatuurbeheer enecologisch hersrel.

Intacte stelsels
Daarnaast isduidelijk gewordenhoe
complete landschappen en watersystemen
vanbetekeniszijn alsleefgebied voormet
namevogels,zoogdierenenvis.Voothetformulerenvanrandvoorwaarden voorhabitat
compleetheid, trofiegraadensuccesvolecologischherstelinNederland isdezekennisvan
grotebetekenis.Voorwatbetreft deviswas
hetvoorkomen vanelfsoorten zalmachtigen
voordeNederlandseonderzoekerseenware
eye-opener.NaasrdeAtlantischezalm,die
doorhetgebied ttektomstroomopwaartstot
indeOeraltegaanpaaien,komenvlagzalmen,forellen, houtingachtigen maarook
spieringvoor.Deuirgebreide inundatievan
deoevergebiedenindedelta leidttoteen uitgebreidesnoekpopulatie diepaait tijdens
hoogwater.Indezoetwatergetijde, btakkeen
marienedelenvanhetgebiedzijn kwabaal,
plarvissenenzeedonderpadden typischevertegenwootdigers.Detotalediversiteitismet
23 soorten nietzohoog.Deverwantschap
metdeoorspronkelijk bijons inheemsevisfauna isechteropvallend.Dezeisveelgrotet
dandieinandeteEuropese rivierstelsels
zoalsdeDonau ofdeWolga.Datbetekentdat
deecologischeomstandigheden inRijnen
Pechoradelta tijdens delaatste tienduizend
jaarwaarschijnlijk meer overeenkomsten
danverschillen hebbengekend.

Toekomst
Debasisaangegevensdiebeschikbaar
gekomen is,isgoedbruikbaar voorhet
maken vaneenbeheersplan,zekernueen
grootdeelvanhetgebieddestatusvan
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west-Europesesituatie.Debosbouw ishier
welvanbelangenhetzalvanhet toekomstig
beheer afhangen hoedesituatiezichzalontwikkelen.
Eenbelangrijke ontwikkeling tenslotte
isdatzowelvanRussischealsNederlandse
zijdegrotebelangstelling bestaatvoor
onderzoek indezerichting.Derecente bundelingvankrachten tussen deministeries
vanVerkeerenWaterstaatendievanLandbouw,Natuurbeheer enVisserij is hierbij
vangroot belang.Wilde stroomgebiedbenaderingsuccesvolzijn,danmoetdit vanuit
verschillende invalshoeken enmetgedeelde
belangenvanuit Nederland enRusland
gebeuren.Hetgebied ishetmeerdanwaard
envoordeNederlandsesituatie kunnenwe
erveelvanleren.Vooreenbegripalsduurzameontwikkeling ishet inderepublieken
KomienNenetski nogniettelaat;deuitgebreidevoorradenaanolie,gas,mineralen en
hout maken adequaat handelen echter
noodzakelijk. *
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EensatellietopnamcvandePechoradeltametdestudiegebieden.Gebiedenmumeerbiomassazijnroder. Hetajgebeeldelandschapiscircatzobij120kmgroot.

beschermd natuurgebied heeft gekregen.
Ookdient hetalsstartpunt om toekomstig
werkindezeregioteontwikkelen.Hetis
duidelijk datdePechoradeltae'énvande
belangrijke schakelsisindeketen vanwetlandsdieNederland enRusland verbindt.
Tweerichtingen zijn bij het toekomstig
werkinderegiovanbelang.Indeeerste
plaats het vervolgophet huidigeproject in
dedelta.Indetoekomst zullen piocesstudies
rondom thema's hier belangrijker worden.
ZoishetRIZAopzoeknaarderelaties tussen
hydrodynamiek (schommelingen in het
waterpeil,erosieensedimentatie) endeecologischewaarden.Uitdekarteringen blijkt
datdegrootste natuurwaarden indedynamischekustmilieus liggen.Devan nature
hogefosfaatgehaltes spelen hierbij vermoedelijkeenrol.Ookeenverkenningvande
zout/zoet-gtadiënt,dieinhetgebied bijzonderuitgesproken is,kanveelnieuwe kennis
genereren dietoetepassenisbij het herstel
vandergelijke systemen inNederland.Voor
hetgebiedzelfzalhetvanbelangzijn meer
tewetenoverdeinvloed vandebegrazing
doorgedomesticeerde rendieren.Detienduizendendierenhebbeneeninvloedopde
korstmossen endwergstruiken. Hun aanwezigheidleidt tot vergrassingdiemogelijk de

ganzenindekaartspeelt.Vooraldelandschapsschaalwaaropdegradiënten inde
Pechoradeltavoorkomen,maakt onderzoek
naardeecologischebetekeniservanzowaardevol.
Detweederichtingwaarin het onderzoekzichzalbewegen isgericht opderivier
alsgeheel.HetPechora-stroomgebied isdragervandebelangrijkste voortplantingsgebiedenvanSalmoniden tenwestenvande
Oeral.Doordarderivier nietgereguleerdis,
bestaatdemogelijkheid meer teweten te
komenomtrent hettrekgedrag,de kwaliteit
vanhetpaaisubstraat enderolvandechemischewaterkwaliteit bij het functioneren
vandeverschillende stelselsinhet stroomgebied voordediversesoorten.Uit Russisch
onderzoekisalgeblekendatgrote natuurlijkeverschillen bestaan tussen deverschillendezijrivieren.Erisweinigrun-off van
bodemmateriaal,waardoorderivier ookin
hetmiddengebied endedelta vrijhelderis.
Anderzijds kunnen deuitgestrekte bossen
ophydrologisch intactebodems(ruim70
procentvanhetstroomgebied inhet middendeelbestaatuit bos), waartussen immensehoogvenen liggen,inzicht levereninde
sponswerkingbijdewateropvang.Ditis
interessant invergelijking totdeontgonnen

Fries waterketenbedrijf
Inhetgebouw vanWetterskipFrysldnin
Leeuwardenisop i£januari hetstartseingegevenvoorhetnieuweFriesewaterketenbedrijf
AquarioWatermanagement bv.Hetiseen
dochteronderneming vanhetwaterschapen
NuonWaterFrysldn.Aquario kan.gemeenten
ondersteunenbijdebeleidsontwikkeling enprojectbegeleiding vanriolerings-enbeheersvraagstukken.Ookkanhetbedrijfeventueelrioleringsbeheerstakenvangemeentenovernemen.
Indeafgelopenjaren zijndiverse rapportenuitgebtacht waatindeconclusiegetrokkenwerddatsamenwerkingophetgebied
vanwaterketenbeheetgtotevootdelenzou
kunnen inhouden,nietalleenqua financiën,
maarookquaorganisatie.BijeenaantalFriesegemeenten bleekookbelangstellingte
bestaan vooreenwatetketenbedrijf De
gemeenten hebbenbehoefte aaneenonafhankelijke partij naastde rijksoverheid.
Voorzittet vandeRaadvanCommissarissenvandeondernemingwordt oudbutgemeestervanHeerenveen envoormalig
directeur vandeKamervanKoophandel,de
heerReinders.
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