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DROOGTE PLAAGT AFRIKAANSE OLIFANT

Droogte gaat een steeds grotere rol spelen bij de
achteruitgang van de Afrikaanse olifant. Als het
lang niet regent op de savanne, leggen veel dieren het loodje door gebrek aan voedsel. Dat
blijkt uit onderzoek van Yussuf Wato in de Tsavo
Conservation Area, een cluster van nationale
parken in Kenya.
Gedurende droogteperiodes verzamelen de
kuddes zich langs rivieren, omdat waterputten
elders zijn opgedroogd. Dat zadelt de olifanten
op met een duivels dilemma. Elke twee dagen
moeten ze drinken; dwalen ze te ver af, dan komen ze om van de dorst. Maar ze moeten óók
steeds schaarser eten bij elkaar scharrelen in
een beperkt gebied met veel soortgenoten. Duurt
dat langer dan vier maanden, dan wordt de voedselsituatie nijpend. Daarna ontstaat een slagveld.
Wato, werkzaam bij de Kenya Wildlife Service
en promovendus bij Resource Ecology in Wageningen, onderzocht de invloed van droogteperiodes gedurende tien jaar. Daarvoor gebruikte hij
gegevens over de vindplaats van karkassen, die
rangers in Tsavo nauwgezet bijhouden. Alleen
olifanten die niet waren gestroopt of door ziekte
waren omgekomen, betrok hij bij het onderzoek.
Sterfte onder olifanten treedt vooral op tijdens droogte en in de nabijheid van rivieren.
Ook is er een duidelijke correlatie met afname
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• Als regen lang uitblijft, sterven olifanten
hongerdood
• Dit probleem is net zo funest als stroperij

Tijdens droge periodes komen veel Afrikaanse olifanten om van de honger.

van de vegetatie (gemeten door een satelliet),
concludeert Wato in een artikel voor het novembernummer van Biological Conservation. Wato
maakt daarin duidelijk dat droogte een natuurlijk mechanisme is dat de aantallen olifanten reguleert. In nationale parken met kunstmatige
waterbronnen rijzen de populaties vaak de pan
uit. Soms zetten de beheerders dan het geweer in
om te voorkomen dat de olifanten al het groen
opeten, waardoor ook gazelles en zebra’s verkommeren. Afschot is echter minder natuurlijk
dan droogte, vindt Wato.

Maar er is wel een keerzijde. De afgelopen
veertig jaar is het aantal olifanten in Tsavo met
twee derde afgenomen. Droogte leverde daar een
‘aanzienlijke bijdrage’ aan, denkt de onderzoeker. Klimaatmodellen voorpellen bovendien dat
de neerslag op de savanne verder zal afnemen.
Meestal wordt de teruggang van olifanten in
Afrika toegeschreven aan stroperij en inkrimping
van hun leefgebied. ‘De nieuwe data geven aan
dat droogte een zeker zo belangrijke factor is
voor achteruitgang van de olifant’, zegt copromotor Ignas Heitkönig van Resource Ecology. RN

BIER BROUWEN MET ENZYMEN SPAART MILIEU
• Mouten kost veel energie en
grondstoﬀen
• Alternatieve bereiding blijkt
duurzamer

Bierbrouwers kunnen het milieu
sparen door ongemoute gerst en
enzymen te gebruiken in plaats van
gemoute gerst. Dat schrijven Laura
van Donkelaar en andere onderzoekers van Levensmiddelenproceskunde en het Institute for Sustainable Process Technology in het tijdschrift Energy.
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den het energie- en grondstofgebruik in beide bereidingsmethoden. Als maat gebruikten ze de
exergie. Dat is de hoeveelheid natuurkundige arbeid die een grondstof- of energiestroom zou kunnen
verzetten, oftewel de energie die erin verstopt zit. De exergie van het
conventionele proces bedroeg 441
megajoule, die van het enzymproces 354 megajoule. Bovendien was
het verbruik van water, grondstoffen en aardgas bij het enzymproces
respectievelijk 7, 14 en 78 procent
lager.
‘In de normale bierbereiding ga
je eerst gerst nat maken en verhit-

ten, zodat er enzymen in de gerst
zelf worden gemaakt’, legt coauteur
Atze-Jan van der Goot uit. ‘Vervolgens moet dit weer worden gedroogd.’ In vergelijking hiermee is
het gebruik van ongemout graan en
enzymen een stuk eenvoudiger. Die
enzymen zijn nodig om het gerstzetmeel om te zetten in vergistbare
suiker.
Toch waren de onderzoekers er
niet op voorhand zeker van dat het
alternatief een lagere milieu-impact
zou hebben. ‘Wel als je die enzymen
als een hoopje stof beschouwt en alleen hun chemische exergie meetelt’, aldus Van der Goot. Maar de

enzymen moeten ook worden gemaakt en dat is met een exergie van
676 megajoule per kilogram een
energieverslindende bezigheid.
Doordat er echter maar heel weinig
enzym nodig is, bleek brouwen met
enzymen toch duurzamer.
Op de vraag of brouwers het alternatieve recept zullen omarmen,
zegt Van der Goot: ‘Voor nieuwe
markten of producten kan ik me
dat voorstellen, maar Heineken en
andere premiumbieren zullen niet
snel op een andere manier gemaakt
kunnen worden. De klassieke manier van brouwen is hier te belangrijk.’ AJ

