Visserij problematiek in enige
Tunesische kustmeren
Dr. S.J. de Groot
Ing. G.Ottevanger
CA · 80- 01

Visserij problematiek in enige
Tunesische kustmeren
Dr . S.J. de Groot
Ing. G.Ottevanger
RIVO/ RWS

CA · 80- 01

Verslag ener missie naar Tunesië
december, 1979

IJmuiden/Rijswijk
februari , 1980

"Maar tegenwoordig, om dat all de Rioolen van Tunis er in
uitloopen, is het op zyn diepst niet boven de zes of zeven
voet; en het overige ter lengte van eene myl of meer bin
nen de oevers, is in 't gemeen droog en stinkend."

T. Shaw (1778)
Reizen en aanmerkingen door en over
Barbarijen en het Oosten
- Utrecht blz. 137.
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1.

Inleiding
De visvangst in het Meer van Tunis is voor Tunesië een
economisch belang, voor zowel binnenlandse consumptie als
ook voor export.
De visstand, speciaal die in het Noordmeer, wordt bedreigd
door de navolgende "optredens":
- waterverontreiniging door uitstoot van de riolering
van Tunis en door vuilstorten langs de oevers,
- zuurstofloosheid in het zomerseizoen, door een excessieve
groei van zeesla, veroorzaakt door het hoge fosfaatgehalte
in het bodemmateriaal,

,

- verlanding door de groei van kalkkokerworm-riffen.
De missie heeft zich ten doel gesteld om een inventarisatie
van verrichte- en lopende studies en werken op te stellen,
die zich richten op verbetering van de waterkwaliteit in
het Meer.
Zij stuitte daarbij op een 25-tal studies en rapporten.
In hoofdstuk 3 is daaruit een overzicht van de problematiek
geschetst, aangevuld met eigen waarnemingen, terwijl in
hoofdstuk 7 enkele recente toegepaste studies zijn samenge
vat en kritisch bekommentarieerd.
Als verantwoording is in hoofstuk 9

een literatuurlijst

opgenomen.
In 1977 werd

middels

Nederlandse ontwikkelingshulp voor

zien in materieel voor ONP (Office National de Pêche) ter
bestrijding van de waterverontreiniging en de groei van
zeesla en kalkkokerworm-riffen. Met behulp van een 4-tal
zwenkkranen werd het meest vervuilde gedeelte van het meer
afgedamd en met een 2-tal onderwaterbulldozers werden zee
sla en kalkkokerwormen op verschillende plaatsen in het
meer tot "onderwatereilandjes" bijeengeschoven.
De werkzaamheden werden en worden door ONP effektief uit
gevoerd, en het materieelonderhoud vindt vakkundig plaats.

De gealloceerde gelden voor 1978 en 1979 (tezamen
hfl. 2.800.000,-) waren oorspronkelijk gedacht ter finan
ciering van een uitbreiding voor bovengenoemd materieel.
Na heroriëntatie door ONP werd gekozen voor andersoortig
materieel, namelijk een hydraulische Poclainkraan op
ponton met een kleine splijtbak en een cutterzuiger, naar
hun mening beter aansluitend op de door hen voorgenomen
werken.
Na kennisname van deze werken ter verbetering van de water
kwaliteit in het Meer van Tunis (door bevordering van de
wateruitwisseling met de Golf van Tunis) en van die in de
Tindja-rivier tussen het Meer van Ichkeul eïi het Meer van
Bizerta (hdst. 4), onderschrijft de missie de keuze van ONP.
De bijbehorende voorwaarden voor een succesvolle inzet zijn
genoemd in hoofdstuk 5, terwijl in hoofdstuk 6 de financiële
konsekwenties voor verschillende alternatieven worden behan
deld.
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Conclusies en aanbevelingen
Een eeuwenlang erosie-proces heeft het ondiepe meer van
Tunis doen ontstaan. De laatste honderden jaren is het
meer van Tunis in toenemende mate belast met afvalwater6 3
lozingen van de stad Tunis (1977-34x10 m /jaar).
De missie concludeert, dat:
- de visvangst in het meer van Tunis (ca. 600 ton/jaar)
gezien tegen de totale jaarlijkse visvangst van Tune
sië (inclusief schelp- en schaaldieren, ca. 34.388 ton)
toch van groot belang is. Voor de vangsten van economisch
belangrijke vissen als paling, goudbraserft, harder-achtigen, zeebaars en tong geldt, dat resp. 23, 31, 21, 17 en
7% afkomstig zij uit het meer van Tunis.
- vele plannen en studies gewijd zijn aan het meer van
Tunis, gedurende de jaren 1962-1978, ze hebben uiteinde
lijk de aanzet gegeven tot de verbetering van het riole
ringstelsel

en de waterzuiveringsinstallaties voor de

stad Tunis. Dit grote project is in uitvoering, en zal
zich zeker uitstrekken tot het jaar 2000. Voorts is
door het ONP het plan Bjork geaccepteerd en gereali
seerd, afkomstig uit deze studies.
Door middel van kleppen wordt meer water in het meer
van Tunis geborgen dan voorheen, waardoor de effecten
van de indamping tijdens de zomer worden geremd.
- in het meer van Tunis zich de unieke situatie voordoet,
dat vanwege de aan voedingsstoffen zeer rijke watermassa
6 3
6 3
(volume Noordmeer 28,3x10 m - Zuidmeer 11,2x10 m ,
gezamenlijk oppervlak 4.100 ha) hier het sterkst geeutrofieerde zoutwatermeer ter wereld is ontstaan.
- hierin komen voor zeer grote hoeveelheden zeesla
(100.000 ton/jaar) en kalkkokerwormen (540.000 ton/
drooggewicht). Door hun massaliteit vormen zij een
voortdurende bedreiging voor het wankele ecosysteem van
het meer.
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6 3
de geringe wateruitwisseling (ca. 2x10 m /dag) van het
meer van Tunis en de hoge biologische belasting

de

oorzaak zijn, waardoor gedurende de zomer, door ver
damping van het water (temperatuur en zoutgehalte ver
hoging) de hoeveelheid zuurstof plaatselijk onder de
kritische concentratie raakt, zodat massaal afsterven
van de dieren- en plantenwereld optreedt. Het verschijn
sel van het rode-water is hier mede nauw verbonden,
waardoor het ecosysteem uit balans raakt.
verdieping van het nu gemiddeld 1 m diepe' meer van Tunis
verbetering zal brengen in de waterkwaliteit, doordat
dan.de meest verontreinigde sedimenten kunnen worden
verwijderd. De doorstroming zal reeds verbeteren wanneer
de kalkkokerworm-riffen en de bijeengeschoven kalkkokerworm-eilandjes worden verwijderd. Na verdieping zou een
opbloei naar het niveau van de huidige hoeveelheid kalkkokerwormen niet zijn te verwachten, omdat het diepteoptimum op ca. lm ligt.
om het meer van Tunis gemiddeld op een diepte van 2 m
6 3
te brengen ca. 52x10 m specie gebaggerd dient te
6 3
6 3
worden (Noordmeer 35x10 m - Zuidmeer 17x10 m ).
de werken uitgevoerd door het ONP in 1979, m.n. de aan
leg van een dam om het meest verontreinigde deel van
het Noordmeer (zóne d'Esplanade) af te schermen van het
overige deel van het Noordmeer, veel hebben bijgedragen
tot de eerste aantoonbare verbetering van de waterkwali
teit in het meer van Tunis.
Het totaal phosphor-gehalte in het afgeschermde deel is
ca. 10-15x hoger dan in het aangrenzende deel afgeschei
den door deze dam.
Zeewaarts gericht daalt het phosphor-gehalte dan nog
slechts met een factor 2.
het bijeenschuiven van kalkkokerworm-riffen en zeesla
tot kunstmatige eilandjes

weliswaar

slechts een symp

toombestrijding is, maar wel helpt om het wankele eco
systeem van het meer

zolang mogelijk in evenwicht te
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houden. Doordat zij de doorstroming belemmeren, dienen
zij echter in tweede instantie weer te worden verwijderd.
- ONP een goede organisatie heeft opgebouwd, waardoor
het tot dusverre geleverd materieel effectief wordt in
gezet en deskundig wordt onderhouden.
- het voorgenomen programma van werken de aanschaf van
het thans door ONP gewenste materieel rechtvaardigt.
- de cutterzuiger IHC Beaver 1000 de voorkeur verdient
boven de IHC Beaver 500 voor wat betreft de uit te
voeren werkzaamheden.
- om budgettaire redenen de offerte voor de IHC Beaver
1000 een ontoereikend pakket aan toebehoren bevat.
De missie beveelt aan om:
- alleen dan de IHC Beaver 1000 aan ONP te leveren, als
gelijktijdig een gelijksoortig pakket aan toebehoren als
in de offerte voor de IHC Beaver 500 kan worden meegeleverd,
- de levering van de cutterzuiger met toebehoren vergezeld
te

doen gaan van een standaardpakket voor 1 jaar reser

ve-onderdelen,
- ONP in principe voor een half jaar te doen bijstaan
door twee Nederlandse deskundigen met betrekking tot
operationeel gebruik en onderhoud van de cutterzuiger,
- alvorens in de Golf van Tunis omvangrijke werken uit
te voeren ter vergroting van de waterdoorlaat in de
kanalen van Khéréddine en Radès een studie te doen ver
richten met betrekking tot langs- en dwarstransport
van het zand,
- ONP te doen bijstaan door een Nederlands deskundige
bij aanleg, compartimentering en inrichting van loswallen voor uitkomende specie, wanneer t.z.t. wordt
overgegaan tot opschonen van het vervuild westelijk
gedeelte van het Noordmeer,
- na 1 jaar operationeel gebruik van het materieel een
korte evaluatie-missie te doen rapporteren.

Hoofdstuk
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3.

Samenvatting verzamelde gegevens
Het meer van Tunis is gesitueerd ten oosten van de stad Tunis,
(fig. 1).
Sedert de 16e eeuw tot een kleine honderd jaar geleden is deze
lagune vrijwel van de zee afgesloten geweest. In 1885 werd het
meer door het graven van een scheepvaartkanaal (Canal Centrale)
naar de stad Tunis in tweeën gedeeld, waardoor het Noordmeer
(Lac Nord) en het Zuidmeer (Lac Sud) ontstonden. In de loop
van de jaren is het oppervlak van het meer afgenomen door ri
vierafzettingen, zowel als door inpoldering. In 1885 had het
meer een totaal oppervlak van 5.000 ha (3.000*ha Noordmeer,
2.000 ha Zuidmeer), thans bedraagt het oppervlak 4.100 ha
(2.800 ha Noordmeer, 1.300 ha Zuidmeer). Behalve, dat het
meer van Tunis met de zee in verbinding staat bij La Goulette
waar het scheepvaartkanaal (Canal Centrale) uitmondt, staat
het Noordmeer in verbinding met de zee door het Khéréddine
kanaal (aangelegd in 1951) en het Zuidmeer door het Radêskanaal. Duikersluizen verbinden beide meren met het Canal
Centrale.
Deze zijn gemaakt om de waterstroming te bevorderen, te weten
vijf openingen met het Noordmeer en zeven met het Zuidmeer.
Niet allen functioneren nog om de watercirculatie te bevorde
ren, door toenemende milieuverontreiniging uit de riolering
van Tunis, heeft men besloten de meest westelijke doorgangen
niet meer op diepte te houden. Zij zijn thans gesloten. Boven
dien werd een "tijdelijke" dam door het ONP aangelegd in het
Noordmeer om te verhinderen, dat ongezuiverd rioolwater direct
in het meer loopt.
Het zoutgehalte in de meren is hoger dan van het kustwater,
te weten jaargemiddelde Noordmeer 39.0 g/kg, Zuidmeer 42.8
g/kg tegen 37.8 g/kg voor het kustwater. In augustus kan het
zoutgehalte door verdamping, droogte en het ontbreken van
rivierwateraanvoer oplopen tot 45-50 g/kg.
Het Meer van Ichkeul (=meer van Tindja)^ 12.000 ha, is ver
bonden door de Tindja-rivier met het Meer van Bizerta,
15.000 ha; dit laatste meer staat in open verbinding met de
zee (ter minimale breedte van 300 m). In de winter is er af
voer van zoetwater van het Meer van Ichkeul, via de rivier,
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naar het Meer van Bizerta.
In de zomer stroomt zeewater van het Meer van Bizerta naar
het Meer van Ichkeul.
De sterk meanderende Tindja-rivier is zeer slibrijk en de visse
rij en wateruitwisseling worden beperkt door ondiepten. De ri
vier is niet of nauwelijks bevaarbaar. Twee bruggen (een auto, e< t
spoor) en twee pijpleidingen kruisen de Tindja-rivier.
Klimatologische, hydrologische en hydraulische gegevens
t
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De streek van Tunis heeft een uitgesproken Middellandse Zee
klimaat. Dit geldt in feite ook voor het gebied rond Bizerta.
De gemiddelde temperatuur in Bizerta in januari is 10-11 °C,
in augustus 26-27 °C. Het jaarlijkse maandgemiddelde is 18 °C.
t
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Wind
De overheersende windrichting te Tunis en Bizerta is tussen
Noord en West. Van november-maart tussen West en Noord-west.
In de periode april-oktober Noord. Over het gehele jaar komt
voor 40% een windsnelheid van^ 5 m/sec. voor. De Sirocco
komt regelmatig voor met een duur van één tot twee dagen.
Hieraan gaat een snelle temperatuurstijging vooraf.
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In de maanden juli en augustus is de luchtvochtigheid rond
Tunis kleiner dan 50%, terwijl voor de maanden december en
januari deze 75-80% bedraagt. Het jaargemiddelde zou, vol
gens opgaaf ICN, ca. 75% bedragen.
Neerslag
De neerslag bedraagt in het gebied rond Tunis ca. 500-600 mm
per jaar. Gemeten werd bij het Zuidmeer (Karouba-cementfabriek) 593.9 mm - t.w. 100 dagen regen en te El-Aouïna
(vliegveld) 463.3 mm - t.w. 84 dagen regen.
Te Bizerta bedraagt de neerslag ca. 500-700 mm. In de winter
maanden valt ca. 50%.
Verdamping
De gemiddelde jaarlijkse verdamping in het Meer van Tunis
bedraagt 1388 mm, met een maximum in juli - 196 mm en een
minimum in januari - 63 mm.
Watervolume

km2

Noordmeer

27.75

1.02

28.305 x 106

Zuidmeer

12.65

0.89

11.258 x 106

Kanaal

2.96

7.68

- 15 x 106

Binnenste deel
Golf van Tunis

3.40

Buitenste deel
Golf van Tunis

12.59

waterdiepte m, watervolume

13.6

4.62 x 109

42

52.9 x 109

Verbindingen Meer van Tunis met zee
Het Khereddine-kanaal verbindt het Noordmeer -, en het Radèskanaal, het Zuidmeer met de Golf van Tunis.
De situering is aangegeven in fig. 2, waarin tevens de verbin
dingen van Noord- en Zuidmeer met het kanaal van Tunis, als
indirecte zeeverbindingen zijn opgenomen.
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Over het Khéreddinekanaal (40 m breed) zijn een aantal vaste
bruggen (beton) gelegd, alsmede een spoorbrug en een pijp
leiding.
Aan de zeezijde wordt het kanaal geblokkeerd door een zand
bank, boven deze bank staat ca. 20 cm water. De diepte van
het kanaal bedraagt ca. 1 m.
f

Het Radèskanaal (20 m breed), recentelijk uitgebaggerd door

,

het ONP, wordt doorsneden door een dam, aangelegd t.b.v.
het weg- en spoorverkeer. Door deze dam lopen een drietal
pijpen, ca. 1.20 m diameter. Het aanlegniveau van.de duiker
belemmert de doorstroming in geval van een verdere verdieping.
Aan de zeezijde wordt het kanaal geblokkeerd door een zand
bank. Boven deze bank staat ca. 40 cm water.
Waterstand
Het verschil tussen eb en vloed bedraagt 5-30 cm voor La
Goulette en 5-25 cm voor de zeehaven Tunis; de wind kan
de waterstand met maximaal 40 cm verhogen.
Het getij krijgt een vertraging door de aanwezigheid van de
dam en kanaal, oplopend tot een half uur te Tunis.

,

De openingen in de dammen zijn voldoende om in de beide meer
delen gelijke waterstand te doen voorkomen (Noordmeer, Zuidmeer).
De relatief geringe breedte van de opening en de daardoor te be
perkte uitwisseling veroorzaakt in het zomerseizoen door verdam
ping een verhoging van het zoutgehalte, vergeleken met het Midde*1 landse zeewater. Een en ander wordt gedurende het winterseizoen

1

gedeeltelijk gecompenseerd door toevloeiing van regenwater.
De waterpeil schommelingen zijn onregelmatig over het gehele
jaar verdeeld; zij zijn echter wel van belang. Door de wind
ontstaat er een goede menging. Een N.O.-wind, 4-6 m/sec.,
met een duur van 4-6 uur veroorzaakt een verschil in water
stand tussen Khereddinekanaal

en stad Tunis (Esplanade) van

25-30 cm. De gemiddelde wekelijkse waterstand bedraagt
-0,22

tot +0,36 m (november-maart).

Er is weinig verschil in het overige seizoen.

[
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W§teruitwiSSeling_NOOrdmeer
Op grond van een theoretische studie kwam Crouzet (1973) tot
6 3
3
1.2 x 10 m /dag in oktober en tot 1000 m /dag in maart.
Het EPA-rapport (1977) gebaseerd op waarnemingen in 1975/76
6 3
kwam voor het Kanaal van Tunis tot 1.5 x 10 m /dag en
voor het Khereddinekanaal op 0.5 x 10^ m^/dag.
Het water verblijft in het Noordmeer 10-30 dagen.
Het Noordmeer ontvangt het meeste water via de Electriciteitscentrale STEG-La Goulette. Het koelwater van deze centrale
wordt onttrokken aan het Kanaal van Tunis en geloosd in het
3
Noordmeer (9 m /sec.).
'
De bergingscapaciteit van het Noordmeer bedraagt zoals ge
steld ca. 3000 ha oppervlak bij ca. lm diepte. Er kan wor
den uitgegaan van een verlanding van het Noordmeer van 10%
door de riffen van de kalkkokerwormen (Mercierella oftewel
volgens de nieuwe naam Ficopomatus).
3
Toevoer (m )

, 3,
Afvoer (m )

,aarbalans

afvalwater in 1976/77 27x10^

loordmeer

regenwater
koelwater STEG

;eer warme
lomerdagen

verdamping

6x10^
280x10^

3
koelwater STEG 780.000 m /dag verdamping
afvalwater

48xlOb

300.000 m^/dag

3
60.000 m /dag

aanvoer/afvoer= 1:6
Wateruitwisselin2_Meer_van_Ichkeul-Meer_Van_Bizerta
In het "natte seizoen", neerslag tussen de 234-1330 mm, loopt
er zoetwater in het Meer van Bizerta vanuit de Tindja-rivier.
6 3
Geschat wordt, dat jaarlijks ca. 300x10 m naar zee stroomt.
In het "droge seizoen" echter stroomt het zeewater van het
Meer van Bizerta via de

Tindja-rivier naar het Meer van

Ichkeul. Om deze reden is het water in het Meer van Ichkeul
brak (ca. 13.4 g/kg).
Waterdiepten
Maximale waterdiepten Noordmeer 1.70-190 m op enkele geïso
leerde plaatsen (bij La Goulette het oostelijk deel van het
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meer) grote stukken 1.40-1.50 m.
Het centrale deel van het meer is 1.0-1.20 m, maar ook over
grote delen 0.8-1.0 m diep.
Het Zuidmeer maximaal 1.0 m grote delen 0.8-1.0 m. Het Zuidmeer is meer gelijk van diepte. De ongelijke diepte in het
Noordmeer is nadelig voor de watercirculatie.
Van de Tindja-rivier (4.5 km), is door de firma Prins van
Wijngaarden in oktober 1979 een kaart vervaardigd (fig. 3).
De ondiepten in zee voor La Goulette, die de instroming door
het Khéreddinekanaal belemmeren staan op de Franse zeekaart
"Tunesie-Du Cap Kamart au Ras-Al-Fortas, Golfe de•Tunis" Serv.Hydrographiques de la Marine Avril 1958 Ed. no. 4-4222
(schaal 1:61930)

(fig. 4).

W§tercirculatie_model_Noordmeer
Het Institut National Scientifique et Technique d'Oceanographie et de Pêche (INSTOP) en het Environnement Protection
Agency (U.S.A.) hebben een mathematisch model vervaardigd,
gebaseerd op beschikbare basisgegevens uit voorgaande rappor
tages over het Noordmeer (Vol. 2, INSTOP/EPA, 1977). Ver
schillende varianten werden onderzocht, met en zonder voor
komen van de Mercierella-riffen. De worm-riffen maken het
model wel meer complex, maar het algemene circulatiemodel
blijft in alle gevallen hetzelfde. Dit algemene model heeft
de basis geleverd voor de door het ONP te nemen maatregelen
ter verbetering van de watercirculatie in het meer (o.a. rond
omkanaal
eel

Het thans door het ONP gewenste baggermateri-

zou dan ook ingezet worden om enkele knelpunten in de

circulatie weg te nemen.

De pH voor het Noordmeer bedraagt gemiddeld 8-9, t.p.v.
de Mercierella-velden echter een pH 9-10.
Chemische gegevens
Voor basisgegevens kan verwezen worden naar de literatuur-
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lijst(en).
De meest recente studies (INSTOP/EPA, 1977; Schneider, 1978)
gaan hier zeer gedetailleerd op in.
Om het effect van de ONP-dam op de verbetering van de water
kwaliteit na te gaan, werden op 15-12-1979 een 5-tal water
monsters genomen in het Noordmeer, om hieruit het totaal aan
Phosphor te bepalen (fig. 5). De monsters werden op het RIVO
geanaliseerd.
Station
1
2
3
'4
5

Plaats

mg/m3P

Mol/^ P

Chikli, W v.d. dam A

3086

99

B

3155

102

Chikli, 0 v.d. dam A

241

7.8

B

207

6.7

A

293

9.4

B

328

10.6

A

397

12.8

B

397

12.8

A

69

2.2

B

121

3.9

200 m 0 v.d. dam
Rifeiland nr.3
150 m N van STEG

Opmerking: De monsters werden voor de bepaling lOx verdund.
De waarden van de bepalingen 2-5 kunnen daardoor
een geringe afwijking vertonen. De bepalingen
werden in duplo uitgevoerd (A,B).
Uit de gegevens komt zeer duidelijk het effect op de water
kwaliteit tot uiting van de door het ONP aangelegde dam. Het
water in het daardoor ontstane randmeer van de stad Tunis is
dientengevolge extra zwaar belast. Het overige deel van het
Noordmeer echter is aanzienlijk verbeterd door de afscher
mende werking van de ONP-dam (factor 10-15)
Biologische gegevens
Visserij
De visserij-statistiek van het Meer van Tunis werd verzameld,
waardoor er thans een overzicht is van 1926-1938 en van
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1961-1976.
De gemiddelde opbrengst blijkt ca. 500-600 ton/jaar.
Yi^serij-statistiek_Meer_van_Tunis__(1929;197 6)_ (in tonnen)
1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

Noordmeer

213

342

451

282

239

321

337

259

Zuidmeer

113

125

231

169

148

126

109

161

Totaal Meer
van Tunis

326

467

682

451

387

447

446

420

1934

1935

1936

1937

1938

1961

1962

1963

Noordmeer

154

269

249

257

197

425

279

Zuidmeer

121

110

158

129

190

152

86

Totaal Meer
van Tunis

275

379

407

386

387

496

577

365

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

Noordmeer

236

254

240

239

241

355

225

270

Zuidmeer

138

105

166

197

190

261

257

177

Totaal Meer
van Tunis

374

359

406

436

431

616

482

447

1972

1973

1974

1975

1976

Noordmeer

354

544

321

Zuidmeer

177

303

299

Totaal Meer
van Tunis

531

847

620

560

380

FIGUUR 5
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Tunesië jaarcijfers in_tonnen-l972-1977 _(FAO-jaarboek 1977_volJ_ 44^

gem.
1972-77

1972

1973

1974

1975

1976

1977

paling

100

800

301

78

43

136

243

goudbrasem

200

200

225

152

119

193

181

harderachtigen 1400

800

1452

1009

1248

713

1103

zeebaars

200

236

185

212

288

220

132

109

220

154

200

tong

totale Tun.
vangst
27.700 31.700 41.876 31.686 34.923 38.441
(vis-schelpschaaldieren)

34.388

Gemiddelde vangst Meer van Tunis 1971-1976: 564 ton
Vangstsamenstelling volgens Andren en Salen, 1978: paling 10%,
goudbrasem 10%, harderachtigen 42%, zeebaars 7%, tong 2%.
De gemiddelde vangst Meer van Tunis kan dan opgesplitst worden in:
paling

- 56 ton/jaar, dwz 23% v.d. tot.vangst in Tunesië van deze soort

goudbrasem

- 56 ton/jaar, „ 31%

„

„

„

„

„

harderachtigen - 237 ton/jaar, „ 21%

„

„

„

„

„

zeebaars

- 39 ton/jaar, „ 17%

rr

tong

- 11 ton/jaar, „

7%

Uit deze cijfers blijkt het belang van de visserij op het Meer
van Tunis voor deze consumptie soorten, die een hoge prijs opbren
gen. De schatting voor de opbrengst aan paling voor 1979 was
ca. 200 ton. Dagvangsten in de bordigues en fuiken bedroegen
500 kg/dag, zelfs vangsten van 2-3000 kg in 2 à 3 dagen zijn voor
gekomen. De palingvangstperiode is van oktober tot juli. De vis
wordt levend geëxporteerd naar voornamelijk Italië.
Voor verdere informatie over de visserij wordt verwezen naar
het literatuuroverzicht.
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Kalkkokerworm
De kalkkokerworm Mercierella enigmatica Fauvel wordt thans
wetenschappelijk genoemd Ficopomatus

enigmaticus (Fauvel,

>

1923) - Polychaeta: Serpulinae.

1

Zij komt in het Meer van Tunis massaal voor en is de hoofd
oorzaak van het onbevisbaar raken van ca 10-11% van het

i

Noordmeer.(zie fig. 6, waarop de kalkkokerwormriffen zijn in-

I

getekend). De worm waarvan ten onrechte is aangenomen, dat deze
via het Suez-kanaal in het begin van deze eeuw uit de Indische
Oceaan in de Middellandse Zee is gekomen, moet als endogeen

i

voor de Middellandse Zee worden beschouwd. Een onjuiste deter
minatie-beschrijving is oorzaak van dit misverstand.Fig.7 geeft de

wereldverspreiding van Mercierella weer.(ten Hove en Weerdenburg,19 3
De wormen groeien het gehele jaar in het Meer van Tunis,
m.n. in het Noordmeer. In het Zuidmeer vindt men thans nog
slechts enkele riffen. De worm kan leven tussen 1-55 g/kg S,
de larvale stadia gaan echter dood bij ^3 g/kg S. De optimale
groei temperatuur 24-26 °C, wordt geregeld bereikt in het Meer
van Tunis.
De diepte, waarop ze zich het best ontwikkelen, is ca. 1 m. Is
het water dieper, dan komen ze veel minder tot ontwikkeling Xzie
overzichtsartikel Hartmann-Schröder, 1967). Ook hier weer
optimale omstandigheden in het Meer van Tunis. Verdieping

,

is dan ook de enige methode om de groei van deze kalkkokerwormen te beperken.
Groeisnelheden die worden opgegeven zijn sterk temperatuurs - als
mede van het zoutgehalte - afhankelijk, hoe hoger hoe beter.
Russische groeiproeven, 5 g/kg S - 5 mm in 60 dagen, 18 g/kg/S
- 33 mm in 60 dagen (meer van Tunis 's zomers ^ 50 g/kg S)
(16-20 °C - 2.25 mm/week, 26-27 °C - 5.75 mm/week). Het voedsel
aanbod speelt ook een rol, ook hier aan is in het sterk eutrofe

meer geen gebrek.

De snelste groei waargenomen bij Mercierella is 10 cm in 70 dagen,
maar dit was onder extreem optimale condities. De levensduur
van de worm wordt geschat op 4-8 jaar, mogelijk 12 jaar. Het
voorkomen van calcium is mede van belang.
Meer van Tunis, 3.6-5.7 g/1 Ca, zeewater 0.43 g/1 Ca (9 mol.%
van Mercierella bestaan uit calciet (MgCO^).

I

1

FIGUUR 6.

FIGUUR 7.
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Mercierella bevat aan phosphor (P) totaal
wicht) en aan stikstof (N) totaal

1.4 g/kg (droogge-

5 g/kg (drooggewicht). Ge

schat wordt, dat er aan Mercierella - 540.000 ton (droogge
wicht) in het Noordmeer wordt aangetroffen, d.w.z.

750 ton

P en 2700 ton N.
Zeesla
De maximale productie aan zeesla (Ulva lactuca) wordt geschat
op ca. 100.000 ton (natgewicht) Het oogsten van deze geweldige
massa aan "wier", met de hand, riek, net of amphidredge, draagt
weliswaar in het zomerseizoen bij aan de verbetering'van de
waterkwaliteit, maar kan toch slechts gezien worden als een
"symptoom bestrijding". De oorzaak wordt niet weggenomen, wel
helpt dit oogsten mee om het wankele evenwicht in stand te hou
den, waardoor de toestand dragelijk blijft.

5ê_YËï2D£ï§iDi2iD2_¥ËI}_3i}§i:_Mêëï_Yan_Tunis
De eutroficatie van het Meer van Tunis is een verrijkingsproces,
dat nog versneld wordt door lozing van een snel stijgende hoe
veelheid afvalwater van de stad Tunis. De stad heeft ca.
800.000 inwoners, in 1977 werd er 34xl0^/m^ afvalwater in het
meer geloosd. Verder zijn een achttal vuilnisstortplaatsen
rond het meer gesitueerd (ca. 48 ha) - fig. 8.
De eutroficatie is een proces, dat gewoonlijk alleen een
belangrijke rol speelt bij de verontreiniging van zoetwatermeren.
Het feit, dat het phenomeen en wel zo extreem wordt aangetrof
fen in het zoute Meer van Tunis, maakt de situatie hier uniek
in de-wereld. Het is het meest extreme voorbeeld, dat beschreven
is.
Het ondiepe meer wordt door de wind goed gemengd, de bodemsedi
menten blijven altijd zuurstofloos, waardoor vooral door de
extreme klimatologische factoren gedurende de zomer het water
tijdelijk over grote stukken zuurstofloos kan worden. De gevol
gen hiervan zijn reeds uitvoerig beschreven in hoofdstuk 7 en
bijlage 4.
Volgens Duitse bron zou de zwavelbacterie Chromatium okenii
een belangrijke rol spelen bij het "rode water''.
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Het bodemsediment is de voortdurende bron van H^S, NH^,
N en P.
Het rioolkanaal in aanleg in het Noordmeer, door Office
National de l'Assainissement (ONAS), en de 3 rioolwater
zuiveringsinstallaties (1 gebouwd (Cherguia), 2 in aanleg of
gepland (Cotière Nord, Chatrana) zullen op den duur hun gunstig
effect gaan bewijzen. Niet weggenomen wordt, dat m.n. de Zóne
d'Esplanade, het meest verontreinigde deel van het meer is en
blijft. De enige uitweg zou hier voor zijn, öf de sterk veront
reinigde sedimenten weg te halen, ôf dit deel van het meer dem
pen. De door het ONP aangelegde dam heeft reeds zijn

nut bewe

zen. Doordat deze dam het meest verontreinigde deel van het Meer
van Tunis afsluit van het grootste deel van het Noordmeer, is
de vissterfte en het optreden van "rodewater" in 1979 uitgeble
ven. Zeesla-bloei is wel opgetreden. De effecten van het vast
lopen van de zeesla op de kalkkokerwormriffen werd enigszins
tegengegaan met het inzetten van de amphidredges. (fig. 9).
De zo ontstane tien

eilandjes van bijeengeschoven Mercierella,

zijn nu obstakels in het meer geworden, ze kunnen als groeikernen
voor de wormen gaan fungeren en dienen in feite weggehaald te
worden. Gezien de zeer grote hoeveelheid aan kalkkokerwormen
(540.000 ton-drooggewicht) vertegenwoordigen deze eilandjes
slechts een gering percentage van wat er aan wormriffen aanwe
zig is. Het dient onderzocht of het calciet aanwezig in de wor
menkokers op een of andere wijze te benutten zou zijn, als
grondstof voor b.v. kunstmest of cementindustrie; dit zou wel
een uitkomst wezen.
Een probleem van ondergeschikte aard, het lozen via de
riolen van de stad van afvalolie, dat als klontjes in het meer
drijft, wordt reeds tegengegaan door de ONP-dam en zal in de
toekomst geheel worden weggenomen door rioolwaterzuivering.
Geologische gegevens
Het Meer van Tunis heeft zijn oorsprong voor een groot deel
te danken aan menselijke invloeden, m.n. het ontbossen van de
kuststreek van noord-Tunesië door de Romeinen rond het begin van
de jaartelling. Het zijn in feite de Punische oorlogen (laatste
149-146 v.Chr.) die het begin van de erosie hebben ingeluid, re
sulterend in het huidige drogeland van Tunesië- fig. 10 geeft
het ontstaan van het Meer van Tunis weer.

FIGUUR 8

FIGUUR 9 .

FIGUUR 10

nr 80.084
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Bodemsediment
Uit Duits onderzoek (Schneider, 1978) bleek, dat het
bodemsediment te verdelen is in:
- modder - zwart en rijk aan organische stof, vloeibaar
- sediment I - witgrijze, zeer fijne korrelige substantie,
krijtachtig en rijk aan schelpkalk met soms
resten van Mercierella
- sediment II- bruinachtige substantie bestaande uit grove
schelpresten en plantaardige resten.
De modder ligt het dikst in het Noordmeer bij de Esplanade,
daar ligt ongeveer een laagdikte van lm. In het Zuidmeer
treft men een 60-70 cm dikke laag aan, maar ook op grote
stukken slechts een laag van 10-20 cm.
Modder

Noordmeer

+

natgewicht
gem.dikte 0.35 m

drooggewicht
Zuidmeer

+

natgewicht

3
9.8 x 106 m
14.7

X

106 ton

3.5

X

106 ton

5.3

X

106 m3

8

X

106 ton
1.5 kg/1)

gem.dikte 0.42 ru

drooggewicht

Sediment_I

Noordmeer

gem.dikte 0.14 m

natgewicht
Zuidmeer

gem.dikte 0.13 m

natgewicht

Sediment_II

Noordmeer

+

+

+

natgewicht

1.9

X

106 ton

3.8

X

106 m

6.08

X

io6 ton

1.6

X

2.5

X

10

20.8

X

106 m3

37

X

io6 ton

106
u

3

3
m
tori

1.8 kg/1)
Zuidmeer
gem.dikte 0.75 m

natgewicht

-

9.5 x 10^ J
17

x 10^ ton

Hoofdstuk

4
I

Werken ter verbetering van het leefmilieu
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4.

Werken ter verbetering van het leefmilieu

Afdammin2_westelijk_gedeelte_van_het_Noordmeer__(fig_._l 1).

Nadat het Office National du Pêche (ONP) in 1978 de
beschikking kreeg over het materiaal als genoemd in
hoofdstuk 5 heeft men als eerste prioriteit besloten
tot uitvoering van een tijdelijke afdamming.van 'het
meest westelijk gedeelte van het Noordmeer.
Het daarbij voorliggende doel was om zodoende het
meest door de riooluitstoot van de stad Tunis veron treinigde gedeelte af te schermen van de rest van het
Noordmeer.
Het tracée van de dam loopt van de westelijke aanzet
van de scheidingsdam tussen Noordmeer en .het kanaal
van Tunis via Chikli-eiland naar de noordelijke oever.
De dam heeft de volgende afmetingen:
- gemiddelde aanlegdiepte

ca. -0.50 m.

"

aanlegbreedte

"

12 m.

"

kruishoogte

"

+1.50 m.

"

taludhelling

"

1 ;2

Rekening houdend met nazakking van het bodemprofiel en
uitlevering wordt het grondverzet geschat op ca. 25 m3/m1
d.w.z. totaal aan grondverzet van een lengte van ca. 3500,-m
3
3500 x 25 ca. 90.000 m . De afdamming is niet voorzien
van enige oeververdediging

en vereist daardoor doorlopend

onderhoud vanwege afslag door windgolf.
Voor dit onderhoud dient te worden gerekend op continue
inzet van tenminste ëën van de aanwezige zwenkkranen type M500.
Het_rondom-kanaal__(figi_ll_en_12).
Op grond van bevindingen uit het mathematisch model volgens
het INSTOP/EPA-rapport betreffende de waterciculatie in het
Noordmeer is men tot de conclusie gekomen dat een verbetering
van de doorstroming kan worden bereikt door het graven van
een rondom-kanaal.
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Het kanaal heeft de volgende afmetingen:
- gem. diepte oorspr. bodem

ca -

0.50 m

- aanlegdiepte

"

-

5.00 m

- bodembreedte

"

- 20.-

- taluds

m

1:1

Rekening houdend met uitlevering wordt het grondverzet
3 1
geschat op ca 125 m /m
Met de aanleg is een aanvang gemaakt ter hoogte van de
westelijke aanzet van de scheidingsdam tussen Noordmeer en
kanaal van Tunis, de uitkomende specie wordt daarbij verwerkt
als verzwaring tegen deze dam.

'

Thans is met inzet van de beschikbare zwenkkranen type M500
een gedeelte van 6 km voltooid, hetgeen een grondverzet
inhoudt van 6000 x 125. ca 750.000 m^ (fig. 11).
Afdamming_vuilstort_en_landaanwinning_ter_plaatse_van
£l}fï§^ine_en_Le_Kram (fiÇT» 11)
Ter voorkoming van waterverontreiniging in het Noordmeer
door het storten van vuil ter plaatse en tevens voor land
aanwinning met het oogmerk van huizenbouw, werd door ONP
een afdamming gerealiseerd.
De afmetingen daarvan zijn als volgt:
- aanlegdiepte

ca. -0,50 m

- aanlegbreedte

,,

5,-

m

- kruinshoogte

„ +1,-

m

- taludhelling

,,

1:1

Rekening houdend met nazakking van het bodemprofiel en uit
levering wordt hiervan het grondverzet geschat op 7,5 m3/ml
hetgeen bij een totale lengte van 1200 m een grondverzet
van ca. 10.000 m3 inhoudt.
Y§Edieping_Radèskan§al__[f ig^_ll )_
Het Radèskanaal ondervindt vanuit de Golf van Tunis aanzanding en vereist daardoor voor instandhouden van het
doorstromingsprofiel onderhoudsbaggerwerk.
Recentelijk is door ONP dit kanaal opgeschoond tot de
volgende afmetingen:

FIGUUR 11.
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- gem. diepte oorspr. bodem
- gerealiseerde diepte
ft

bodembreedte

taluds

ca. 0,50 m
,, 2,50 m
„ 20,-

m

1:1

Rekening houdend met uitlevering wordt het grondverzet
geschat op ca. 50 m3/ml.
Over een lengte van 500 m houdt dit in 25.000 m3 grond
verzet.
^!BEhi-dredge_werken__(f ig_1_9
I

De ONP ter beschikking staande amphi-dredges zijn ingezet
ter bestrijding van kalkkokerworm-riffen en van zeesla.
Een 10-tal kunstmatige "onderwater-eilandjes" ter middel
lijn van ca. 20 m werden bijeengeschoven.
De eilandjes vormen een gezamenlijk grondverzet van ca.
3000 m3, ze beperken door hun ondiepte de bevisbaarheid
van het meer en belemmeren bovendien de waterverversing
doordat ze obstakels vormen voor de doorstroming en bij
de opbouw van windgolf.
De methode van de amphi-dredges kan alleen dan worden voort
gezet als de eilandjes in tweede instantie weer worden ver
wijderd.
Uit_te_voeren_werken
Y2l£2°iiD2_E2D^25?l3S§S§§i_if
Thans rest ter voltooiing van het rondom-kanaal een te
graven tracé ter lengte van ca. 15 km, oftewel 15000x125 =
ca. 1.800.000 m3 grondverzet.
Aan de noordzijde van het meer zou daarbij door inrichting
van loswallen gedeeltelijk gebruik kunnen worden gemaakt
van de aan te schaffen cutterzuiger.
De aanleg van perskaden voor de loswal kan m.b.v. de aan te
schaffen Poclain-kraan op ponton, danwel met de zwenkkranen
M 500 geschieden.
Door gebruikmaking van uitkomende specie kunnen tevens
de vuilstorten worden omkaad.
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0E§Çh2DëD_Y§ï¥uiid_westelijk_gedeelte_Noordmeer
Na voltooiing van het thans in aanleg zijnde rioolafvoer
kanaal van ONAS/ICN kan het afgesloten vervuilde gedeelte
worden opgeschoond.
Dit werk wordt toegedacht aan de aan te schaffen cutter
zuiger.
Er ligt ter plaatse een vervuilde laag slib ter dikte van

1 m.
Het meest voor de handliggend lijkt om ca. 25% van het
oppervlak te bestemmen voor landaanwinning door clit als
specieberging voor het vervuilde slib in te richten.
Het grondverzet voor opschonen van het resterend gedeelte
met de cutterzuiger zal ca. 3.500.000 m3 bedragen.
Na dit opschonen kan de tijdelijke dam weer worden verwij
derd en dit gedeelte aan het viswater van het Noordmeer
worden toegevoegd.
Omtrent opspuittechniek, kompartimentering en inrichting
van de loswal wordt door de missie aanbevolen ONP door
Nederlandse deskundigen te doen begeleiden.
Diversen
Op diverse lokaties wil ONP eveneens baggerwerk uitvoeren
ter verbetering van de doorstroming in Noord- en Zuidmeer.
Volledig_opschonen_Khérëddine-_en_Radêskanaal
Zoals reeds gesteld in hoofdstuk 3 wordt dit werk in hoge
mate bemoeilijkt door de aanwezigheid van oeververbindingen
als daar zijn:
Khéréddine-kanaal
3 verkeersbruggen
1 spoorbrug
1 pijpleiding
Radèskanaal
1 dam met duiker van beperkte doorstroomkapaciteit.

FIGUUR 12.

FIGUUR

13.
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Voor beide kanalen geldt, dat verruiming van de uitmonding
in het meer met behulp van de aan te schaffen Poclain op
ponton en de splijtbakken wellicht enig resultaat kan opleveren (fig. 12).
De inzet van de zwenkkranen M 500 ligt minder voor de hand
vanwege harde pakking van het zand ter plaatse.
Y§EEüiï?iB3_ëD_YëE^iëEiS2_liitïïf2ïï^iD2_ISi}§Ei^iD§Z_ëS
B§^§Skan§al_in_de_Golf_y§n_TuniS
Zoals ook moge;blijken uit fig. 4 is er in de Golf van
Tunis sprake van een flauwe helling van de onderzeese
oever, waardoor een eventuele verruiming en verdieping
van de uitmonding voor beide kanalen zich over meerdere
kilometers in zee zal moeten uitstrekken.
Door ONP wordt daarbij tevens gedacht aan het realiseren
van een extra verdieping bij de uitmonding van de kanalen,
die daarbij

als zandtrap zou moeten fungeren om zodoende

verzanding van de kanalen tegen te gaan.
In hoofdstuk 3 werd uitgesproken, dat de omvang der wer
ken een studie van lateraal- en dwarstransport van het
zand in de Golf van Tunis noodzakelijk maakt.
Een beperkte aktie als opschonen van de uitmondingen
met een zekere overdiepte zou wellicht een indikatie
kunnen geven betreffende de stabiliteit van eventueel te
maken werken (fig. 12).
Ook hier wordt weer gedacht aan inzet van de Poclainkraan vanwege de harde pakking van het zand.

j^§£ëB_§PïBEi}i-dredge_eilandjes (f
Zoals gesteld dienen de 10-tal door de amphi-dredges
bijeengeschoven eilandjes van kalkkokerwormen weer te
worden verwijderd.
De eilandjes kunnen moeilijk worden bereikt, doordat
plaatselijk onvoldoende vaardiepte aanwezig is.
Alvorens de eilandjes te kunnen verwijderen zou daarom
eerst een vaarroute moeten worden vrijgebaggerd.
Het vrijbaggeren van zo een vaarroute kan geschieden,
met behulp van de zwenkkranen M 500, de kalkkokerworm-

•
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eilandjes kunnen daarna weer beter met de Poclainkraan worden verwerkt.
De specie zal moeten worden afgevoerd met behulp van
de splijtbakken.
Y§£k££§EI:D_doorstrgming_Tindja-riyier
In hoofdstuk 3 werd de wateruitwisseling tussen het meer
van Bizerta en het meer van Ichkeul via de Tindja-rivier
besproken.
Omdat de visstand in het meer van Ichkeul afhankelijk is
van aanvoer van jonge vis uit het meer van Bdzerta is een
goede doorstroming van groot belang.
Zoals gesteld stroomt gedurende het zomerseizoen zout
water naar het meer van Ichkeul, waardoor tevens de jonge
vis wordt aangevoerd.
In het winterseizoen stroomt zoetwater naar het meer van
Bizerta, waardoor middels vistraps in de Tindja-rivier de
visvangst succesvol kan worden beoefend.
ONP wil de doorstroming bevorderen door enerzijds de mon
dingen in het meer van Bizerta en van Ichkeul te verruimen
en te verdiepen en anderzijds door bochtafsnijdingen in de
sterk meanderende rivier tot stand te brengen.
Hierbij wordt gedacht aan inzet van de Poclain-kraan op
ponton en eventueel van de cutterzuiger.
Door de harde pakking van de zanderige grond komen de
kranen M 500 niet in aanmerking.

'Hoofdstuk
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Overzicht materieel
Aanwezig_materieel
In 1977 werden in het kader van de ontwikkelingssamenwerking
tussen Nederland en Tunesië gelden gealloceerd ten behoeve
van Office National de Pêche (ONP) voor aanschaf c.q. huur
van materieel,in te zetten ter verbetering van het leef
milieu voor vis in het meer van Tunis.
In april 1978 kwam zodoende het volgend materieel ter be
schikking:
- 1 drijvende bulldozer - type FB 40
(in huur voor 1 jaar)

'

- 4 drijvende zwenkkranen - type M 500
(in eigendom)
- 1 duwboot - type P.l - vermogen 35 pk
(in eigendom)
- onderlosser - type SB 15 (splijtbak)
beuninhoud 15 m3 (in eigendom).
In augustus 1978 werd bovendien geleverd:
- 1 drijvende bulldozer - type FB 40
(in eigendom).
Tijdens inspectie van de missie in december 1979 bleek
bovenstaand materieel volledig operationeel en in goede
staat van onderhoud.
De voor onderhoud gebruikte werkplaatsen en magazijnen
waren goed ingericht en de benodigde reserve-onderdelen,
ook voorzover betrokken uit het buitenland, kwamen naar
zeggen vlot ter beschikking.
Het gehele materieelbeheer binnen ONP maakte op de missie
een goede indruk.
Voor de inzet van het materieel bij uitgevoerde en in
uitvoering zijnde werken wordt verwezen naar hoofdstuk 4.
A§D_£§_SÇhaffen_materieel

De inzet van het ter beschikking staand materieel is zo
succesvol door ONP ervaren, dat men de werkzaamheden wil
uitbreiden.
Omtrent een uitbreiding van materieel werd geadviseerd
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door de heer W.G. Konijn

)

, die na inventarisatie van

werkzaamheden tot de volgende conclusie kwam:
- 1 drijvende bulldozer - type FB 40
(thans in huur)
- 2 drijvende bulldozers - type FB 60
- 3 drijvende zwenkkranen - type M 500
- 6 duwboten
- 10 onderlossers - type SB 15
- 2 anker pontons.
Een herwaardering van de werkzaamheden als samengevat
in hoofdstuk 4 leidde tot aanpassing van de ."verlang
lijst" als volgt:
- 1 drijvende bulldozer - type FB 40, thans in huur,
inclusief revisiebeurt te Tunis
- 2 onderlossers - type SB 15, af te leveren in elemen
ten met toebehoren voor assemblage in Tunis, onder
technische assistentie van IHC
- 1 cutterzuiger - IHC Beaver 500 of
IHC Beaver 1000 met toebehoren
- 1 kraan Poclain 160 op

spudpalen ponton.

De missie is van oordeel, dat tegen de achtergrond van
de voorgenomen werkzaamheden het bovenstaand pakket de
voorkeur verdient.
Opgemerkt wordt, dat de organisatie van ONP, hoewel volle
dig op haar huidige taak berekend niet zonder meer in
staat moet worden geacht tot het adequaat inzetten en
onderhouden van de cutterzuiger.
Een voorwaarde voor succesvol inzetten van de cutterzuiger
is dan ook specialistische begeleiding.
In de IHC offerte is daartoe opgenomen de beschikbaarstel
ling van een cutterbaas voor een periode van 4 weken, voor
assistentie tijdens montage en instructie.

35 )

W.G. Konijn, leverancier van de drijvende bulldozers
en kranen tot 01-01-1980 onder licentie
van IHC, daarna eigenzaakbehartiger.

I
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De missie acht dit absoluut onvoldoende en beveelt aan om ge
durende een half jaar technische bijstand te verlenen in de
vorm van een cutterbaas en een machinist (zo mogelijk gecombi
neerd in 1 persoon). Door deze specialist(en) te recruteren
uit de aannemerij, wordt een produktie-gerichte opleiding het
best gegarandeerd.
De voorkeur van ONP gaat uit naar de aanschaf van de cutter
IHC Beaver 1000 in plaats van de IHC Beaver 500; deze
voorkeur wordt door de missie gedeeld.
Niet alleen mag daarvan bij gelijke perslengte een ca.
dubbele produktie worden verwacht, nog belangrijker wordt
geacht, dat de praktische perslengte ca 50% hoger ligt.
t

Terwijl in de offerte voor de IHC Beaver 500 een volledige
uitrusting voor drijvende - en walpersleiding is opgenomen,
heeft IHC om in overeenstemming met het budget te geraken
in de offerte voor de IHC Beaver 1000, uitsluitend speciale
hulpstukken voor de persleiding opgenomen.
De gedachte bij ONP is om middels lokale aanmaak van .perspijpen en separate opdracht aan IHC voor benodigde hulp
stukken in het ontbrekende te voorzien.
De leverantie

van een onvolledig pakket houdt het risico

in, dat de operationele oplevering van de zuiger afhanke
lijk wordt gesteld van eventuele interne budgétaire pro
blemen bij ONP.
Om de wens van ONP ten aanzien van de IHC Beaver 1000 te
kunnen honoreren, staan 3 mogelijkheden open:
- uitbreiding van het krediet (zie hdst.6)
- overlegging van eenduidige bewijsstukken door ONP be
treffende simultaan geplaatste order voor ontbrekende
onderdelen
- het laten vervallen van

de Poclainkraan op ponton.

De laatste mogelijkheid houdt in, dat de voorgenomen werk
zaamheden in het meer van Ichkeul en Bizerta en ter norma
lisatie van de Tindja-rivier in het gedrang komen
(zie ook hdst.4).
De in de offerte vermelde optie voor aanpassing van de
cutterladder bij ondiepwaterzuigen (het wigstuk) in de
omstandigheden ter plaatse wordt sterk aanbevolen.
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Bij navraag IHC bleek, dat in de offerte geen reserve-onderdelen zijn opgenomen.
De missie beschouwt een meegeleverd standaardpakket voor
1 jaar onderdelen als een minimum ter verzekering van de
operationele staat van de zuiger.
Verder zij

I

opgemerkt, dat door werken met de cutter

zuiger in de kalkkokerwormen "eilanden" en -rifs een grote

i

slijtage aan het cuttermes mag worden verwacht.
Ter voorkoming van tijdverlies door noodzakelijk oplassen

j

van het cuttermes wordt aanbevolen voor directe vervanging
één cuttermes als spare op te nemen.

De specificaties en offertes voor te leveren materieel
zijn in bijlage 5 opgenomen.
De bijbehorende plan-tekeningen zijn in archief bij de

i

directie Noordzee (RWS) te Rijswijk (ZH).
I

Hoofdstuk
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6.

Financiële konsekwenties
Aanwezig_materieel
Het thans bij ONP aanwezig materieel werd gefinancierd
uit de gelden zoals die in het bestedingsoverleg voor
1977 werden vastgesteld (zie hdst. 5).
Volgens informatie betrof het hier een bedrag van in
totaal ƒ 1.940.000,-.
Aan_te_schaffen_materieel
In het bestedingsoverleg voor 1978 werd tén behoeve
van het ONP-project wederom ƒ 1.300.000,- gealloceerd,
terwijl voor 1979 nog eens een aanvulling van
ƒ 1.500.000,- plaatsvond.
In totaal staat dus thans een bedrag groot ƒ 2.800.000,ter beschikking.
Het totaalbedrag was gebaseerd op de aanschaf van mate
rieel als volgens het "Voorstel Konijn" (hdst. 5).
De financiële konsekwenties van het thans voorliggende
materieel-pakket volgens hdst. 5 zijn hieronder als
volgt gespecificeerd:
Voor bijbehorende offertes zie bijlage 5.
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IHC Beaver
;

500

1000
IHC
ƒ

1.^450.000

ƒ

865.000

II

11.600

II

10.500

3) Persleiding c.a.

II

93.370

II

502.216

4) Transport

II

123.500

ƒ

1.678.470

1) Cutterzuiger
2) Aanp.ladder geringe
diepte

"

.124.675
1.502.391

IHC
II

5) Drijvende buldozer

250.000

6) Splij'tbakkenSB 15 (2 st)

100.000

"

100.000

ƒ

2.028.470

ƒ

1.852.391

7) PoclainlGO op ponton

II

825.000

II

825.000

8) Transport

II

150.000

II

150.000

ƒ

3.003.470

ƒ

2.827 .391

»

590.000

..

75.000

11) Reserveonderdelen ljr."
11
12) Reserve cuttermes

116.000

II

86.500

15.500

II

4.500

cutterbaas + machinist "

150.000

II

150.000

ƒ

3.949.970

f

3.068.391

•

250.000

De Donge

IHC
9) Aanvulling pers
leiding c.a.
10) Transport aanvulling

Technische begeleiding
13) 2 experts
Totaal Generaal

I
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ad 2) Als optie in offerte, door missie aanbevolen,
ad 3) Onvolledig pakket, voor IHC Beaver 1000 aan te
vullen door ONP middels lokale aanmaak van
persleiding en aanvullende opdracht aan IHC voor
!

benodigde hulpstukken (zie ook hdst. 5).

1 9 t/m 12) Telefonische opgave IHC de Klop(Hr. Heeres.
Hr. Ottevanger d.d. 22.1.1980),(voor reserveonderdelenpakket IHC Beaver 500 en IHC Beaver 1000
respectievelijk 10% en 8% van de aanschafprijs^.
I 4,8 en 10)Transportkosten totaal ƒ 348.500 voor Beaver
1000 pakket resp, ƒ 274.675 voor Beaver 500 pakket.
Suggestié ONP, inschakelen Tunesische rederij,
waardoor verschuiving naar local currency.

Hoofdstuk
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Literatuurstudie en synthese
De missie heeft vastgesteld uit literatuur-onderzoek
en aangetroffen rapporten, dat er in het tijdvak 1962-1978,
tenminste 25 studies door een negental landen aan de pro
blematiek van de vervuiling van het Meer van Tunis zijn ge
wijd.
De

meest recente zijn het INSTOP/EPA-rapport (1977) en

dat van het Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) (Schneider, 1978). Voor bibliografische gegevens
tot 1977 zij verwezen naar het INSTOP/EPA-rapport.
De beide genoemde rapporten claimen de,aanzet tot de
maatregelen, die ONAS heeft genomen en van plan is te
nemen tot in het jaar 2000, te weten de aanleg van een
riolering-stelsel en 3 waterzuiveringsinstallaties, als
mede een rioleringskanaal, dat rechtstreeks het water
loost op het scheepvaartkanaal i.p.v. in het Noordmeer.
Het Duitse rapport komt tot een zestal voorstellen
tot verbetering van het leefmilieu. Hierbij zijn enkele
kanttekeningen geplaatst, t.w.:
Mechanische_en_biologische_reinigin2_van_het_toegevoegde

Gezien de kosten wordt alleen in het Noordmeer een riool
afvoerkanaal aangelegd en alleen aan de noordzijde water
zuiveringsinstallaties. Het "gespiegelde" plan ONAS/ICN
voor het zuidelijk deel van de stad Tunis met zeehaven
en industriegebied, aan het Zuidmeer liggende is geschrapt.
Het nu slechts gedeeltelijk uitgevoerde project is het
"Plan Directeur-Mise a jour 1977" van ONAS/ICN. Een over
zicht is te vinden op kaart nr. 3.2222.00.00 "Plan E-NordReseau d'assainissement deuxième tranche d'execution"
(jan. 1978). Op deze kaart is aangegeven wat reeds tot
stand is gekomen, prioriteit opgesteld in 1974, periode
1977-1988 en periode 1988-2000. Deze kaart is in enkel
voud aanwezig bij de directie Noordzee (RWS) te Rijswijk
(ZH).
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Overigens kan men zich op de hoogte stellen over de stand
van zaken en voortgang van het rioleringsverbeteringsplan
van Tunis bij Dwars Heederik en Verhey (ICN), te Amersfoort.

YëEl2ëterin2_yan_de_waterzuiveringsinstallatie_ te
Cherguia
In uitvoering.
923§t_van_zeesla

I

Weliswaar symptoom bestrijding, maar toch nuttig (amphidredges). Nauwverbonden met het zeesla-probleem is het
"rode water".
Het_"Rode_Water"
In de zomer komt vaak het "rode water" voor, vooral in het
Noordmeer. De rode kleuring van het water werd voor het
eerst beschreven voor het Meer van Tunis in 1942.De oorzaak
van de roodkleuring is het massaal voorkomen van zwavelbacteriën - Beggiatoa roseo persicana en/of Chromatium okenii.
Deze bacteriën scheiden een rood pigment af (bacteriopurpurine). Samen met de bacterie Vibrio desulfuricans en een aan
tal gelijksoortige bacteriën, kan gedurende de zomer een
zwavelkringloop in het water tot stand komen in het meer.
Het verloop van de zuurstofloosheid met alle nadelige ge
volgen voor de fauna en flora is als volgt samen te vatten:
le fase - Hoge temperatuur en ontbreken van stromingen in
het water, gekoppeld aan een sterke verdamping
en een verhoging van het zoutgehalte^ veroorzaken
een vermindering van de hoeveelheid opgeloste
zuurstof in het water. Gelijktijdig treedt een
sterke produktie op van zwavelwaterstof (ï^S)
door de zwavelbacteriën. Meestal komt het verschijn
sel voor in augustus.
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2e fase - De zuurstofloosheid en het ontbreken van de wind
en waterstroming leiden

er toe, dat een deel

van het geproduceerde H2S in het water wordt op
gehoopt. Het water bevat giftige I^S gehalten en
er ontwikkelt zich een gevaarlijke toestand voor
de fauna en flora (benthisch en pelagisch).
3e fase - De begroeiing van de bodem sterft af, gaat drij
ven en bedekt het wateroppervlak van het meer.
Thiorhodobacteriën gaan nu de produktie van H^S
afremmen en beperken de effecten enigszins.
4e fase - Vanuit zee stroomt vers water naar binnen, de hoe
veelheid H2S opgelost in het water neemt af en een
normale situatie herstelt zich. Het herstel van de
fauna en flora treedt na ongeveer drie maanden op.
Wel zij hierbij aangetekend, dat de fauna en flora
beperkt zal worden tot vertegenwoordigers die tegen
een dergelijk regiem zijn opgewassen.

\
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Y§Iïii^§ïiD2_¥§ï}_!si22£§D_§f2ë^£ïJs£ë_oliê die via de
riolen,inhetMger van Tunis geraken
Het_baggeren_en_weghalen_van_het_slib_van_de_Zône de
IlEsplanade
Het ligt voor de hand om na ingebruikname van het riool
kanaal het afgeschermde vervuild gedeelte te reinigen en
met daarbij vrijkomende specie een gedeelte van Zóne de
l'Esplanada op te vullen, pas daarna zou de ONP dan kun
nen worden verwijderd.
Het lijkt irreëel om alle modder uit het Noordmeer te
fi O
verwijderen, voor de daarbij vrijkomende 35x10 ,m is
overigens geen berging te vinden.

Y§£keterin2_yan_de_waterinlaat_van_de_electrisch^centEälf-iSTEGi.biii.La.Goulette
Het feit, dat in de toekomst het weliswaar gezuiverde
rioolwater in het scheepvaartkanaal geloosd zal worden,
3
en dat de STEG het benodigde koelwater (thans 9 m /sec.)
uit dit kanaal betrekt en na gebruik in het Noordmeer pompt,
zal aanleiding geven tot hernieuwde belasting in het minst
verontreinigde deel (en het meest vitale deel!) van het
Noordmeer. Een aanvoerleiding voor koelwater direct uit zee
zal zeer gunstig op de wateruitwisseling van het Noordmeer
werken. Wel is daarbij een zeer reeële kans op aangroei van
deze zeeleiding met o.a. kalkkokerwormen en mosselen.
Zweedse hulp, met name die door Prof. S. Björk (1972-1974),
heeft geleid tot de realisering van een groot aantal kleppen
ter regeling van aan- en afvoer in de kanalen die het
Noordmeer verbinden met het Zuidmeer en de Golf van Tunis.
De bedoeling hiervan is om zoveel mogelijk water in het
meer te houden gedurende de "droge" periode. Men zegt, dat
het systeem werkt , met name Khéré'dine-kanaal;

bordiques

nr. 9-10-11. Enkele kleppensystemen waren echter niet geheel
in orde (nr. 10), maar deze kunnen in een reparatiefase
geweest zijn.
Dit neemt niet weg, dat het plan Björk tot nu toe het enige
concrete plan is uit zeer vele theoretische studies.
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Het is opvallend, dat in de getraceerde studies vrijwel
geen aandacht geschonken is een de verbetering van de waterinlaat voor het gehele meer. Wel is er een waterbalans opsteld, ten aanzien van verdieping van de monding in zee,
maar er is geen, of vrijwel geen onderzoek gedaan naar het
zandtransport evenwijdig aan en loodrecht op de kust ter hoog
te van La Goulette (Khêréddin e-kanaal - Radèskanaal).
De verdieping en eventuele aanleg van een zandvang in zee
voor de monding en daaraan gekoppeld de verdieping van het
Khêréddin ekanaal en het Radèskanaal is in principe een
zinnige zaak om meer zeewater binnen te krijgen.

De werken bergen in zich een grote mate van onzekerheid
betreffende het onderhoudsaspect.
Een studie m.b.t. het zandtransport in de Golf van Tunis
ter plaatse wordt daarom aanbevolen.
Het aanleggen van toevoersleuven, ter lengte van enkele
kilometers, voor doorsnijding van de ondiepten voor de
kust ter plaatse van de toevoerkanalen, vraagt enorme
kosten en is gezien het ontbreken van inzicht in het
zandtransport thans niet verantwoord (fig. 4).

Hoofdstuk
Dankwoord
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Dankwoord
Alleen door de openheid en de effectieve wijze van intro
ductie door het ONP, en met name door de heren:
Mohammed Dimassi,
Chérif Mokaddem,
Abdelhamid Belkkhadi
was het de missie mogelijk om in de relatief korte spanne
tijds, de, problematiek rond het meer van Tunis te inventa
riseren en te evalueren.

I

Ook de medewerking van het Nederlands bedrijfsleven voor
zover betrokken bij de problematiek heeft bijgedragen tot
het eindresultaat.
Met name worden genoemd de heren
J. Delaume
J. Stans
J. Speelman
W. Mink

Société^Internationale de
Dragages en te Travaux Hydrauliques
(P.v.W. S.A.)
Ingénieurs Conseils
Néerlandais (ICN)

Tenslotte spreekt de missie haar erkentelijkheid uit voor
de wijze, waarop zij is ontvangen en begeleid door het
Ambassade-personeel.
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Bijlage

1

Reisopdracht

Visserijproblematiek In Tunesië
De problematiek is in eerste instantie toegespitst op
de kwaliteit van het viswater in de meren van Tunis en
Ir.chkeul.
Vanuit de Nederlandse ontwikkelingshulp zijn gelden gealloceerd voor een bijdrage in de oplossing (1978
Dfl. 1.300.000,- en 1979 Dfl. 1.500.000,-).
Over een lange reeks van jaren is op verschillende wijze
getracht om verbetering in de toestand te brengen.
Hieronder een opsomming van enkele maatregelen gericht
op verbetering van de waterkwaliteit:
- aanleg riolering voor rechtstreekse lozing van de stad
Tunis op zee,
- het verwijderen van plantengroei met ter beschikking
staande amphi-dredge c.a.,
- het verbeteren van de waterinlaat vanuit de Middelland
se Zee d.m.v. een schuifconstructie,
- het verdiepen van de doorstroomopening vanuit zee,
- het verdiepen van het gehele meer,
- het maken van plaatselijke sleuven ter verhoging van
de stroming in het meer.
Het is vooralsnog onduidelijk, waardoor de maatregelen
zijn onderbouwd en in hoeverre zij zijn of worden uitge
voerd.
Op 13 december wordt een missie uitgezonden met als doel
een inventarisatie van alle in Tunesië ter beschikking
staande info, uitmondend in een advies over een zinvolle
besteding van de gealloceerde gelden.
De missie bestaat uit:
dr. S.J. de Groot van het Rijksinstituut voor
Visserijonderzoek te IJmuiden voor een beoordeling
van de milieu-ecologische aspecten in de relatie
tot de visserij.
ing. G. Ottevanger van de Rijkswaterstaat, directie
Noordzee te Rijswijk voor beoordeling van uitvoe
ringstechnische- en materieel-inzet aspecten van de
baggerwerken.
IJmuiden, 10 december 1979
Rijswijk

•
'

.

•
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Kort verslag Tunis

VOORLOPIGE SAMENVATTING VAN DE BEVINDINGEN VAN DE MISSIE, UITGEZONDEN OM DE
VISSERIJPROBLEMATIEK ROND HET MEER VAN TUNIS EN HET MEER VAN ISCHKEUL TUNESIE, TE INVENTARISEREN - 13/22 DECEMBER 1979»

/Z)e

_/)/)_issie*

Bestaande uit : - Ing® G. Ottevanger - Rijkswaterstaat, Directie Noordzee,
Rijswijk (Z.H.) en
Dr. S»J. de Groot

— Rijksinstituut voor Visserijonderzoek,
Ijmuiden,

komen tot de volgende conclusies»
Dat tenminste een 25-tal studies in de jaren 1962—78 door een negental landen
aan de problematiek van de vervuiling van het meer van Tunis zijn gewijd;
Dat geen dezer studies heeft geleid tot een praktische oplossing van de proble
matiek«. Het wetenschappelijk karakter staat echter "boven alle twijfel. Er is
dientengevolge thans geen behoefte meer aan grondige basale onderzoekingen;
Dat onderzoek, gericht op de verbetering van de watertoevoer door verruiming
c.q® verdieping van de kanalen Khereddine en Radès en de aangrenzende vooroever van deze kanalen niet in de studies is opgenomen zover de missie heeft
kunnen vaststellen;
Dat de verruiming c.q. verdieping van het Khereddine kanaal grote problemen op
levert door de aanwezigheid van een drietal vaste bruggen, een spoorbrug en een
pijpleiding» Bovendien wordt het kanaal aan de zeezijde geblokkeerd door een
zandbank, ter diepte van ca 20 cm»;
Dat de verruiming c.q,
door een dam, voorzien
net er ca» 1.20 m<>$ ook
de duiker belemmert de

verdieping van het Radès kanaal slechts belemmerd wordt
van een duiker, bestaande uit een drietal pijpen, dia—
ligt een zandbank aan de zeezijde. Het aanlegniveau van
doorstroming ingeval van een verdere verdieping;

Dat de STEG-centrale, als belangrijke leverancier van vers water voor het Noordmeer, riijn water onttrekt aan het soheepvaartkanaal La Goulette-Tunis. Het water
verlaat deze centraleechter met een temperatuur van 4 — 8 C boven de watertempe
ratuur van het meer. Een uitvalmeer is momenteel onder constructie, waarin te
vens een olievang zal worden geplaatst;
Dat gezien het feitt dat het scheepvaartkanaal in de nabije toekomst tevens ge
bruikt zal worden als enig afvoerkanaal van het weliswaar voorgezuiverde riool
water van^de^stad Tunis (ca» 800.000 inwoner equivalenten en industrie-afval)
- 34 x. 10 /m afvalwater — de vervuiling van dit water zal toenemen en dus een
kortsluiting op de Golf van Tunis voor het koelwater (9 m /sec») van groot be
lang is voor de waterkwaliteit van het gehele meer van Tunis en het Noordmeer
in het bijzonder;
Dat de gekonstateerde verbetering In de teruggang van de vissterfte van het af
gelopen jaar voor een aanzienlijk deel toe te schrijven is aan de door het
"Office National des Pêches (0.N.P»)M - Direction du Lac — genomen maatregelens
- de aanleg van een dam van noord naar zuidoever ter afsluiting van het meest
verontreinigde gedeelte van het Noordmeer;
- het inzetten van amphidredges en kraanpontons bij het opeenschuiven van zeeslagvelden (ulva) en kalkkokerworm - riffen (Merceriella) op zevental eilandjes in
het Noordmeer#

Dat het bijeenschuiven van kokerworm-riffen en zeesla slechts een
symptoom-bestrijding is en dat dii, geen bijdrage vormt voor een de
finitieve oplossing. Viel dat hierdoor het wankele ecosysteem langer
in evenwicht kan worden gehouden, nochthans ingeval van een onguns
tige samenloop van bepalende milieufactoren - temperatuur, zoutge
halte, ontbreken van wind - een crisis niet kan worden voorkomen}
Dat de hoeveelheid aan kalkkokerwormen (Merceriella) in het Noordmeer
volgens de meest recente studie op 540<»0Q0 ton (drooggewicht) wordt
geraamd, terwijl volgens dezelfde bron de maximale produktie aan zeesla geschat kan worden op 100*000 ton<> Merciella beslaat thans ca*
10 — 11$ van het Noordmeer. In het Zuidraear komt veel minder voorf
Dat de huidige methode om de kalkkokerwormen bijeen te schuiven tot
eilandjes het Noordmeeroppervlak verkleinen en de watercirculatie be
lemmeren}
Dat de totaal-opbrengst per jaar aan vis van het meer van Tunis, vol
gens de officiële opgaven van 1926—1976, een konstante spreiding ver
toont, maar het is niet bekend of de soortsamenstelling zich heeft ge
wijzigd gedurende deze vijftig jaar}
Dat de getroffen maatregelen ter beheersing van het waterpeil (beweeg^bare kleppen) door het 0.N»P» als gunstig worden ervaren;
Dat het effekt van de in uitvoering zijnde en voorgenomen raaatregolen
ter verbetering van de watercirculatie in de verschillende locaties
door de missie niet optimaal kunnen worden geëvalueerd}
Dat de maatregelen bestaan uit«
— het graven van een ca» 20 m. breed en 5 m» diep kanaal rondom het
Noordmeer;
— onderhoud van de "tijdelijke" dam ter afsluiting van het meest ver
vuilde gedeelte van het Noordmeer;
— het verdiepen van de monding en van het kanaal van Khereddine;
— het verdiepen van de monding en van het kanaal van Radès;
— hetverwijderen van de opeengeschoven kalkkokerwormen;
— het opschonen van het thans afgesloten gedeelte van het Noordmeer
na voltooiing van de werken voor de rioolwaterafvoer naar het
scheepvaartkanaal}
— de verdieping van de uitstroming van het meer van Ischkeul («* meer
van Tindja) en de Tindja-rivier (Oued Tindja);
— de verdieping van de uitmonding van de Tindjarivier en het meer van
Bizerta}
— de normalisatie van de Tindja—rivier»
Dat de bovengenoemde werkzaamheden een uitbreiding van materieel door
het O.N.P. rechtvaardigen}
Dat de keuze om aan te schaffen een standaard cutter en een poclain—
kraan op ponton voor de gealloceerde gelden in overeenstemming is met de
voorgenomen werkzaamheden}
Dat de keuze van de cutterzuiger I.H.C.-Beaver 1000 i«p*v» 500 i.v«m«
toe te leveren hulpstukken twijfelachtig wordt geacht}
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19)

Dat een conditio sine qua non voor het suksesvol inzetten van
het aan te schaffen materieel is een "begeleiding van het Tunesisch
personeel door een tweetal Nederlandse vaklieden (een machinist
en een cutterbaas) voor minimaal een half jaar. De in de I.H.C.—
offerte genoemde periode van vier weken voor assemblage en inwerkperiode personeel getuigt van weinig realiteitszin)

20)

Dat er sprake is van een bekwame en efficiënte organisatie bij het
0»N.P«t met name voor het Directoraat van het Meer o.l»v. de Heer
Abdelhamid Bslkhadij

21)

Dat het onderhoud van het bestaande materieel goed was verzorgd,
de magazijnen ordelijk waren ingericht, de visverwerkings- en op
slagruimten hygiënisch waren?

22)

Dat er gedurende het verblijf van de missie steeds sprake is geweest
van een grote mate van openheid, een snelle introduktie tot perso
nen en bronnen verband houdende met de problematiek)

23)

Dat de tijdens het verblijf van de missie gemaakte afspraken stipt
werden nagekomen)

24)

Dat de missie voornemens is haar reisverslag begin januari 1980
en haar eindrapportering in de loop van dezelfde maand gereed te
hebben en uit te brengen aan BuZa - D.F.O»

Tunist 21 december 1979

Ingo G. Ottevanger
Dr. S.J« de Groot
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Reisverslag Tunesië

. I

Reisverslag Inventarisatiemissie "Visserijproblematiek
in Tunesië, Meer van Tunis", 13-22 december 1979
Het doel van deze reis is omschreven in het stuk gezonden
op 10-12-1979 aan ir J.A.M. Giesen, DFO, afdeling Bilaterale
Ontwikkelingssamenwerking, Ministerie van Buitenlandse Zaken.
De missie wordt gevormd door dr. S.J. de Groot(Rijksinstituut
voor Visserijonderzoek), IJmuiden en ing G. Ottevanger
(Rijkswaterstaat, directie Noordzee, Rijswijk (ZH).
Dit verslag is slechts het reisverslag; de bevindingen zullen
gerapporteerd worden in een afgerond stuk medio januari 1980.
Het is echter noodzakelijk gebleken in Tunesië verkregen
informatie te evalueren en te vergelijken met nog in Nederland
te verkrijgen inlichtingen van direct bij de levering van
baggerwerktuigen betrokken firma's. Daarom wordt hier vol
staan met een dagverantwoording onder vermelding van de per
sonen, waarmee werd gesproken, tijden en plaatsen.

Donderdag, 13-12
Vertrek van de missie om 08.05 uur Amsterdam (Schiphol) en
aankomst om 13.40 uur te Tunis (Carthage). Hier werden zij
opgewacht en verwelkomd door de Landbouwattaché Tunesië,
ir H.T. Clevering; Directeur General Adjoint Office National
des Pêches (ONP), Mohammed Dimassi; Directeur du ONP, Chérif
Mokaddem; Directeur du Lac ONP, Abdelhamid Belkhadi en twee
autoriteiten.
Vertrokken werd naar het Hôtel du Lac te Tunis, waar een
introductiegesprek plaatsvond, hetgeen 's avonds werd voort
gezet in aanwezigheid van ir Clevering, na eerst nog in de
middag een kort bezoek gebracht te hebben aan de Ambassade,
alwaar gesproken o.a. met de 2e en 3e Ambassade secretaris
Mr H.C.J. Everaars, mej. Mr M.H. Smulders.

Vrijdag, 14-12
Om 08.15 uur vertrokken naar het kantoor van de Directeur
du Lac, Route de la Goulette,l, waar een gesprek plaatsvond
over de algemene problematiek van de beide deelmeren van
het Meer van Tunis.

Om 10.00 uur vertrokken voor een rondrit om het Noordmeer
met bezichtiging van een drietal inlaatklepsystemen "methode
Björk" en de daarnaast opererende visvanginrichtingen (bordigues) de nrs. 9, 10, 11 in de dam door het meer en visvanginrichting, nr. 14 in het Khereddine-kanaal.
Vervolgens bezoek aan de ONP-visserijhaven te La Goulette,
vismarkt en hoofdkantoor (M. Dimassi).
Om 16.00 uur naar de Ambassade voor gesprek met de Mr.
H.C.J. Everaars, over de eerste bevindingen.
Einde van deze bespreking ca. 17.00 uur.

Zaterdag, 15-12
Om 07.45 uur vetrokken voor een vaartocht met kleine motor
boot over het Noordmeer. Gevaren van vertrekpunt ONP-Direction du Lac, langs de tijdelijke dam die door ONP is aange
legd, van noord naar zuidoever over het eiland Chikli , met
als doel het sterk verontreinigde lozingswater af te scheiden
De riffen ontstaan door de kalkkokerwormen,

en de met de

amphidredgers tot eilanden (zeven stuks) bijeen geschoven
kalkkokerwormen bekeken. Aanwezig waren bij deze vaartocht
de heer Belkhadi, C. Chauvet van het Institut National
Agronomique, afdeling Zeeonderzoek, Tunis, speciaal belast
met een studie van het meer, de missie en een man ter bedie
ning van de boot. Er werden 5 watermonsters genomen. Na ca.
2 uur werd aangelegd bij vanginrichting 10 en vervolgens per
auto naar de vanginrichting 11 op de dam, waar beide amphi
dredgers en een ponton binnenlagen. Hier is ook de onderhouds
werkplaats voor dit materiaal.
Vervolgens werd de uitlaat van de Electriciteitscentrale
(STEG) bekeken, waar het bleek, dat water van 40 °C geloosd
werd op water van ca. 15 °C, soms ook olie en chloor. Een
uitvalmeer was onder constructie.
Om 13.30 uur werd een bezoek afgelegd ten huize van de
Directeur General M. Zaouali, alwaar ca. 17.00 uur vertrokken
Hier waren aanwezig de heer en mevrouw Zaouali-Laidain en
de heren M. Dimassi, C. Mokaddem, A. Belkhadi, C. Chauvet
en de missie.

Zondag, 16-12
Besteed aan verwerking van de gegevens en een tocht langs
het meer om de vuilstortplaatsen te aanschouwen met de
heer Rachid Sahnoun (ONP-Dir. du Lac). Duur van de tocht van
09.00-17.00 uur; de avond werd besteed aan de literatuur
verwerking.

Maandag, 17-12
Vertrokken om 08.00 uur voor een bezoek aan Dr. M. Hadji Ali
Salem, Directeur Institut National Scientifique et Technique
d'Océanographie et de Pêche (INSTOP) te Salamimbo, in gezel
schap van de heren Belkhadi, Mokaddem (ONP). Om 09.45 uur
vertrokken van Salammbô

naar het Meer van Bizerta en Meer

van Tindja (=Meer van Ichkeul). Te Menzel-Bourguiba werd
ingescheept in een kleine trawler om de uitstroming van de
Oued Tindja in het Meer van Bizerta te aanschouwen, daarna
terug naar de haven en per auto verder naar het visserij
station ONP aan de Tindja-rivier, dichtbij het gelijknamige
meer. Hier is een dubbele visvanginrichting. Hierna vertrok
ken naar Bizerta, alwaar de ONP-visserijhaven, schepen en
scheepswerf werden bezichtigd onder geleide van de Directeurregionale de Bizerta Bouslama.
Om 19.00 uur terug in Tunis, alwaar een nabespreking plaats
vond met de heren Belkhadi en Mokaddem (20.00 uur).

Dinsdag, 18-12
Om 08.30 uur op de Ambassade voor gesprek met Mr. Everaars,
die echter bleek ziek te zijn; vervolgens naar het inge
nieursbureau ICN (Ingénieurs Conseils Néerlandais) DHV,
waar gesproken met ir Speelman, plaatsvervangend vertegen
woordiger van het bureau (vertegenwoordiger ir J.G. Voorhoeve)
en ir W. Mink (DITH/DHV) over het Assainissement-programma
van het Office National de l'Assainissement (ONAS), dit
werk wordt begeleid door ICN/COB (COB- Coyne et Bellier).
Materieel werd ontvangen en mededeling dat complete rappor
tenserie te Amersfoort op hoofdkantoor DHV aanwezig moet
zijn.
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Om 11.30 uur naar ONP-Directeur du Lac, alwaar stukken
worden doorgenomen en verzocht ora de nodige copieën. Van
hieruit om 15.30 uur naar koelhuis ONP en vandaar naar de
heer J. Stans, uitvoerder van het deel door de Société
Internationale de Dragage et de Travaux Hydrauliques
P.V.W. (Prins van Wijngaarden).
Van hem vernomen over het bestaan van een zeer uitvoerig
rapport (4 dln) door de Duitse ontwikkelingshulp uitgebracht
na ca. 2 jaar studie over de geologie, biologie, chemie,
hydrologie van het Meer van Tunis. Op grond van dit rapport
werd o.a. bepaald hoe rioolkanaal door het Meer moet lopen.
Einde van de besprekingen ca. 20.30 uur.

Woensdag, 19-12
Om 08.30 uur naar de Ambassade en vandaar met de heer
Belkhadi om 09.30 uur vertrokken voor een excursie naar
het Zuidmeer. Bezocht werd de visvanginrichting nr. 1,
gelegen nabij La Goulette; op het gebied grenzende aan
het Zuidmeer en aan het Kanaal van Tunis.
De bordique kan bereikt worden door gebruik te maken van
de veerpont over het Kanaal. Vervolgens het Radès-kanaal
bezichtigd.
Het is ca. 20 m breed en er loopt een weg en een dubbel
spoor van de trein over heen. Er is een dam over het
kanaal aangelegd met drie buizen voor de watertoevoer. Een
zeer kleine baggermolen werd niet operationeel in het
kanaal aan de meerzijde aangetroffen. In de monding van het
kanaal is een garnalen visserij met steeknetten. Vervolgens
naar hoofdkantoor ONP, alwaar gesproken met de heren
Dimassi, Mokaddem en Belkhadi. De meest recente gegevens over
het verloop van de diepte aan de zeezijde van La Goulette
bleken te staan op een kaart van de Franse Hydrografische
Dienst. Om 16.00 uur werd het werkkantoor PVW/ONAS bezieht,
waar gesproken werd met de directeur van het Franse kantoor
van PW, de heer J. Delaume (Compiêgne, Frankrijk) en de
heer J. Stans. Hier werd ter beschikking gesteld, voor een dag
het Duitse rapport waar sprake van was op 18-12. Einde
van het bezoek ca. 19.00 uur.
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Donderdag, 20-12
Om 09.00 uur naar ONP-Dir. du Lac (Ottevanger) en naar de
Ambassade (de Groot). In de middag een zakenlunch ten huize
van Mr. Everaars, alwaar tevens aanwezig de heren Speelman
(ICN) en Stans (PVW). Om 15.00 uur volgde een korte bespre
king met de heer Belkhadi. Einde van de bespreking om
18.00 uur.

Vrijdag, 21-12
Om 08.00 uur naar Ambassade om het "voorlopig verslag" te
laten typen en een voorbespreking met Mr. Everaars te
hebben i.v.b. met het eindgesprek met de Président-Direc
teur ONP dr. M. Zaouali van de missie. Er vond tevens een
gedachtenwisseling

plaats over de bevindingen van de

missie met de Ambassadeur C.Th.R. van Baarda.
Om 10.45 uur vertrokken met Mr. Everaars naar het hoofdkan
toor van het ONP te La Goulette, waar de eindbespreking
plaatsvond, een globale beschrijving van de activiteiten
van de missie en haar conclusies met betrekking
tot de problematiek waar voor zij was uitgezonden. Aanwezig
waren bij dit gesprek van de zijde van ONP dr. M. Zaouali,
M. Dimassi, C. Mokaddem en A. Belkhadi. Om 12.15 uur werd
het gesprek beëindigd en vertrokken naar de Ambassade, al
waar een nabespreking volgde met Mr. Everaars. Einde van
de bespreking om 14.30 uur.
Om 19.00 uur vertrokken voor de vertoning van een film,
gemaakt door het ONP over haar activiteiten, m.n. over het
dichtgroeien van het Noordmeer met zeesla. De film toonde
het in handwerk met rieken verwijderen van zeesla uit het
meer, de verbetering hierop door toepassing van een drijver
met rooster (ca. 3 m), een strandzegen d.m.v. een kaapstan
der aan land getrokken en tenslotte de inzet van amphidredgers. Ook het ingebruiknemen van het Nederlandse materieel
(Konijn-IHC) was uitvoerig gefilmd. Eind van de vertoning
om 20.45 uur.
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Zaterdag, 22-12
Om 08.30 uur vertrokken uit Tunis naar het vliegveld, uit
geleide werd gedaan door Mr. Everaars en de Attaché Admini
stratieve Zaken de heer C.H. Reijgers en de heren M.Dimassi,
C. Mokaddem en A. Belkhadi van het ONP.
Vertrokken 09.35 uur Tunis (Carthago) en aankomst Amsterdam
(Schiphol) ca. 12.40 uur.
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LITERATUURVERKENNING VAN DE VISSERIJ-ASPECTEN EN VERONTREINIGING VAN HET
MEER VAN TUNIS, TUNESIë.

I

INLEIDING.
Directe aanleiding van deze literatuurverkenning is de vraag van
DEMAS (Dredging Engineering and Management Studies) - Leidschendam
op 31 oktober 1979 aan het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek
om informatie over de visserij, de samenstelling van de visstand
en de hydrologie van het meer van Tunis (Lac de Tunis), Tunesië.
Het meer van Tunis is gesitueerd ten oosten van de stad Tunis.
Sedert de 16e eeuw tot een kleine honderd jaar geleden is deze
lagune vrijwel van de zee afgesloten geweest. In 1885 werd het meer
door het graven van een scheepvaartkanaal naar de stad Tunis in
tweeën gedeeld waardoor het Noordmeer (Lac Nord) en het Zuidmeer
(Lac Sud) ontstonden. In de loop van de jaren is het oppervlak van
het meer afgenomen door rivierafzettingen, zowel als door inpolde
ring. In 1885 had het meer een totaal oppervlak van 5-000 ha (3.000
ha Noordmeer, 2.000 ha Zuidmeer), thans bedraagt het oppervlak U.100
ha (2.8OO ha Noordmeer, 1.300 ha Zuidmeer) (figuur 1). Behalve, dat
het meer van Tunis met de zee in verbinding staat bij La Goulette
waar het scheepvaartkanaal (Canal Centrale) uitmondt, staat het
Noordmeer in verbinding met de zee door het Khéreddine kanaal en
het Zuidmeer door het Radèskanaal. Er zijn doorverbindingen van deze
beide meren met het Canal Centrale (zie nummering op kaart (figuur 1)).
Deze zijn gemaakt om de waterstroming te bevorderen, te weten vijf
openingen met het Noordmeer en zeven met het Zuidmeer. Niet alle
functioneren nog om de watercirculatie te bevorderen, daar de toe
nemende milieuverontreinigende stoffen afkomstig van Tunis, deed
besluiten de meest westelijke doorgangen niet meer op diepte te hou
den of af te sluiten.
Het zoutgehalte in de meren is hoger dan het kustwat?r, te weten
jaargemiddelde Noordmeer 39-0 g/kg, Zuidmeer 1+2.8 g/kg tegen
37-8 g/kg voor het kustwater (ZAOUALI, 1977)- In augustus kan het
zoutgehalte door verdamping, droogte en het ontbreken van rivierwateraanvoer oplopen tot 1*5 - 50 g/kg (TRITAR, 1971 )-

II

KLIMATOLOGISCHE EN HYDROGRAFISCHE GEGEVENS.
De streek rond Tunis heeft een uitgesproken Middellandse Zee klimaat.
De jaargemiddelde temperatuur is 18.3 C, met een daggemiddeld mi
nimum in januari van 11 C en een daggemiddeld maximum in augustus
van 26.5 C (ZAOUALI, 1977).
ANDREN en SALEM (1978) geven een aantal kaartjes waarop staan afge
beeld de gemiddelde belasting van de Tunesische wateren met orga
nisch afval, de gemiddelde neerslag en temperatuur; windsnelheid,
richting en frequentie en de belangrijkste rivieren van Tunesië
(figuur 2-6). Er stroomt alleen water in de rivieren van oktober
tot april.
De diepte van het meer van Tunis bedraagt nergens meer dan 1.5 m.
In feite is het Zuidmeer nergens dieper dan 1 m, terwijl in het
Noordmeer enkele plaatsen voorkomen met een diepte tussen 1.5 - 2.0 m (KTARI CHAKROUN, 1972; ZAOUALI, 1977) (figuur 1, 7 ) . KTARI-CHAKROUN (1972)
bemonsterde voor haar onderzoek een achttal punten in het Noordmeer
en geeft daarbij de bodemsoort aan, variërende van fijn zwart slib
tot zand al of niet met schelpen (figuur 7, tabel i).

- 2 Windinvloed is groot op het meer, dit heeft een gunstig effect
wat betreft de zuurstofvoorziening en een negatief effect op de
bodemfauna dat zo bedekt raakt met geresuspendeerd fijn materiaal.
Regen - gemiddeld rond de 500 mm per jaar - beïnvloed in december
en januari het meer. De neerslag is zeer gering van juli tot augus
tus. Dit heeft zijn gevolgen op het zoutgehalte en de waterkwaliteit.
Zonnestraling is ook van belang voor het meer. Gemiddeld is de
zonnestraling 8 uur per dag over het jaar. De gemiddelde verdam
ping bedraagt 1388 mm (minimum januari 63 mm - maximum juli 196 mm).
Het sediment van de bovenlaag van het meer bestaat uit detritus en
organische stof naar het meer gevoerd door de rivieren, wind en
zee. De gemiddelde korrelgrootte is minder dan 63 my. In het meest
westelijke deel (dicht bij Tunis) bestaat 90 % uit zeer fijn slib
(HARBRIDGE, 197^0- Fijn slib kcmt minder voor naarmate men dichter
bij zee komt voor wat het Noordmeer betreft en in het midden van
het Zuidmeer. Het slib is zwart van kleur (FeS-vorming door zwavel
waterstof ontwikkeling) en kan een laagdikte van 2 m bereiken in
het westelijk deel van het meer (zone L'Esplanade). Het meer is
sterk geëutrophieerd (= voedselrijk) door menselijke invloed zowel
als door natuurlijke invloeden.
Er is weinig onderzoek gedaan naar de watercirculatie. De wind is
voornamelijk de oorzaak van de waterbeweging.
ZAOÜALI (19TT) geeft een overzicht van het voorkomen van calcium,
magnesium, fosfor (totaal P), stikstof, sulfaat, zwavelwaterstof
en opgeloste zuurstof.
Volgens BJORK (19T2) is het fosfaatgehalte in het Noordmeer dicht
bij Tunis 7880 mg/1, in het midden van het meer 219 mg/1 en dicht
bij zee 87 mg/1. Voor het Zuidmeer zijn dit de waarden 1619 » ^+23
en 205 mg/1. Dit zou bevestigd worden volgens ZA0UALI (1977) en door
CR0UZET (1972). Er kan overigens een vraagteken geplaatst worden
bij deze zeer uitzonderlijke hoge cijfers. Misschien is verwarring
ontstaan tussen mg/1 en microgram/l, een factor 1000 minder.
Hoe het ook zij, de fosfaatwaarden blijven uitzonderlijk hoog ver
geleken met onder andere Nederlandse wateren. Beide niveau's zijn
overigens op den duur niet onschadelijk voor de visstand. Een vei
lig niveau bedraagt <0.5 mg/1.
Het zuurstofgehalte wisselt sterk van 0.0 - 20 mg/1 (winter en
lente). In de nacht ontstaat er een sterk zuurstof deficit, vooral
vlak voor het aanbreken van de dag (05-00 hr). In de winter en
lente is het H2S gehalte, dat veel geproduceerd wordt in de bodem,
het hoogst, namelijk + 8 mg/l, tegen +. 1 mg/1 in de zomer.
Het meer stinkt het meest in het relatief koude seizoen (STIRN,

1967).

III

DE VERONTREINIGING VAN HET MEER VAN TUNIS.
De versnelde toename van de verontreiniging van het Meer van Tunis,
gezien naar die van de Tunesische kustwateren en het algemene
beeld van de Middellandse Zee, heeft tot veel rapporten aanleiding
gegeven, die allen het herstel van het meer beogen. Na 19^+5 hebben
ook Nederlandse deskundigen de visserij-aspecten van het meer on
derzocht. In 1966 (AN0N.) - volgens ZAOUALI (1977) - verschijnt een
rapport over de mogelijke verbeteringen, gevolgd door een reeks van
publicaties van STIRN (1967 a, b; 1968; 1970). In 1972 publiceerd
BJORK een nieuw herstelplan. Hierna schijnen er meerdere rapporten

te zijn uitgebracht door tal van instanties, zonder dat dit kenne
lijk heeft bijgedragen tot enige verbetering van de situatie. Onder
andere door een Nederlands Ingenieursbureau COYNE en BELLIER in
1973. Het rapport werd niet gepubliceerd. Het is getiteld: "
"Assainisement du Grand Tunis - Rapport de factibilitê technique
(ICN-BC)M - in ANDREN en SALEM (1978). Het meest complete overzicht
van de verontreiniging van de Tunesische wateren wordt door
ANDREN en SALEM (1978) gegeven, daarentegen gaat ZAOUALI(1977)
veel gedetailleerder in op de vervuiling van het Meer van Tunis.
VISSOORTEN.
Een overzicht met afbeeldingen van de commercieel belangrijke soor
ten (vis, schelp- en schaaldieren) is te vinden in de 2-delige FAOatlas van FISCHER (1973). In de visserijstatistieken van de jaren
1931 - 1937 (bv. ANON., 1973 a) staan de Franse namen en de weten
schappelijke naam van de meest belangrijke soorten. De wetenschap
pelijke naam in deze laatste publicaties is vaak oud, soms onjuist
of onvolledig.
In het Noordmeer, en waarschijnlijk ook het Zuidmeer, komt een
soort voor die biologisch gezien interessant is, doch geen commer
ciële waarde bezit, dit is een tandkarper (Cyprinodontidae),
Aphanius fasciatus (ROULE, 1926). Afbeeldingen en beschrijvingen
van de belangrijkste vissoorten van het meer zijn toegevoegd aan
dit verslag (figuur 12 t/m 18).
VISSERIJ.
De visserij in het Meer van Tunis in de jaren 1931 - 1937 wordt
weergegeven in de "Tableaux statistiques de pêches maritimes en
Tunisie (ANON., 1932; 1933; 193*+; 1935; 1937 a, b). Voor de jaren
1961, 1971 - 197*+ (ANDREN en SALEM, 1978).HELDT (19^8 a) geeft een
overzicht van de hardervisserij in het Noordmeer en bet Zuidmeer
in de jaren 1926-38, alsmede de totale productie aan vis in deze
beide deelmeren.
In ton

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

193*+

Noordmeer
Zuidmeer

213
113

3*+2
125

1+51
231

282

239
1*+8

321
126

337
109

250

169

161

15*+
121

Totaal Meer
van Tunis

326

*+67

682

I+51

387

*+*+7

1+1+6

1+20

275

1935

1936

1937

1938

1961

1971

1973

197*+

Noordmeer
Zuidmeer

269
110

2*+9

197

—

158

257
129

190

Totaal Meer
van Tunis

379

*+07

386

387

in ton

—

_____
*+96

5*+6

293

510

Uit deze cijfers valt niet te controleren dat de vistand gedurende
dit tijdvak 1926 - 197*+ terug liep. Wel zal de kwaliteit van de
vis door de sterke toename van de vervuiling zijn afgenomen. De
samenstelling van de vangst heeft ook geen wijzigingen ondergaan.
Gebaseerd op de na-oorlogse vangsten - harderachtigen (Mugilidae)
h2 %\ paling (Anguilla anguilla) 10 %\ goudbrasem (Sparus a,urata)
10 %', zeebaars (Dicentrarchus labrax) 7 %i tong (Solea solea) 2 %.

_

Mugil cephalus

- Tun: Bouri

- F: Muge cabet

Mugil chelo

- Tun:

Mugil capito

- Tun:

- F: Mulet à
grosses
lèvres
- F: Mulet porc

Mugil saliens

- Tun:

Mugil auratus

- Tun:

Anguilla anguilla- Tun:
Sparus auratus
- Tun:
Dicentrarchus
labrax
Solea solea

- Tun:

- E: Flathead grey
mullet
Kahlayoun,- E: Thicklip grey
Kmin,
mullet
Bachkamir
Bitoum
- E: Thinlip grey
mullet
Karshou
- E: Leaping grey
mullet
Saffraya - E: Golden grey
mullet
- E: Common eel
Jerraf
- E: Gilthead
seabream
Qatous
- E: Seabass

k -

- Tun: Mdass

- E: Sole

- F: Mulet
sauteur
- F: Mulet dore
- F: Anguille
- F: Daurade
- F: Bar,Loup
- F: Sole

Jonge harder wordt in de Franse bronnen 'Bigerans' genoemd, arabisch
'Ouraghis'.
Synoniem namen:
Mugil chelo

- Crenimugil labrosus - Mugil labrosus Liza provensalis,
Mugil capito
- Mugil ramada - Liza ramada,
Dicentrarchus labrax - Morone labrax - Labrax lupus,
Sparus aurata
- Chrysophrys aurata.
VI

HARDERVISSERIJ.
Ongeveer k2 % van de gevangen soorten zijn harderachtigen (ANDREN
en SALEM, 1978). Dit is ook ongeveer het beeld wat wij zien in de
cijfers van HELDT (19^8 a) voor de periode 1926 - 1938. Gemiddeld
levert het Noordmeer 250 ton en het Zuidmeer 150 ton volgens laatst
genoemde auteur.
Alle economisch belangrijke soorten, dus ook de harder, planten zich
voort in zee. Deze trek naar zee wordt benut om de harders en andere
vissen te vangen in grote fuikachtige constructies - bordiques die in de uitgangen naar zee van het Meer van Tunis, met name
La Goulette staan. Alle vijf eerder genoemde harderachtigen komen
voor, maar de Bouri (M. cephalus) en de Kahlayoun (M. chelo) zijn
de belangrijkste soorten. Een zesde hardersoort komt eveneens in
het Meer van Tunis voor. Oedocheilus labeo, deze werd in 1971 voor
het eerst in de Tunesische wateren en ook het meer, aangetroffen
(QUIGNARD en RAIBAUT, 1971 ).
Voor wat de wetenschappelijke naamgeving en herkenning betreft van
de verschillende harderachtigen wordt verwezen naar de determineersleutel van TREWAVAS en INGHAM (1972). Hiermee laten zich alle
hardersoorten bepalen van de noordelijke Atlantische Oceaan en
Middellandse Zee.
De pylorische aanhangsels van de maag en de algemene bouw van de
maag van de harderachtigen is ook zeer specifiek, daarom is figuur
8 toegevoegd ontleent aan het werk van HELDT ( 19^+8 a).
Voor de biologie van M. cephalus kan verwezen worden naar de
CSIRO-synopsis van THOMSON (1963)- HELDT (19^8 a, b); FARRUGIO
en QUIGNARD (1973, 197*0 publiceerden over de biologie van M. capito
en M. chelo in het Meer van Tunis , onder andere de voortplantings-

- 5 biologie, bastaardering. TRITAR (1971 ) bestudeerde de zuurstofbe
hoefte van M. auratus en M. saliens. Voor beide soorten is deze
dezelfde. Onder 0.71 - 0.50 ml/1 O2 wordt het moeilijk voor de
dieren, terwijl zij sterven door zuurstoftekort bij waarden van
0.1+7 - 0.30 ml/l O2. TRITAR deed zijn onderzoek mede in verband
met het optreden van het "rode water".
Hierop zal verder nader worden ingegaan.
VII

PALINGVISSERIJ.
De palingvisserij is ruim 10 % van de totale visserij-omvang op
het Meer van Tunis, dat wil zeggen ca. 50 ton. Dit is gering als
wij dit vergelijken wat een dergelijk groot water kan opleveren.
In Nederland zou een dergelijk water 20 - 1*0 maal meer opleveren
(IJsselmeer ). De intrek van glasaal (civelles) in het meer werd
onder andere beschreven door GAND0LFI-H0RNY0LD (1930); HELDT en
HELDT (1928, 1929 a, 1930).

VIII

VISZIEKTEN.
HELDT (19^8 a) geeft een aantal afbeeldingen en beschrijvingen van
visziekten aangetroffen in de Tunesische meren onder andere bij
harderachtigen en de goudbrasem. VIVARES (1970) beschrijft een II+tal parasieten aangetroffen op verschillende krabbensoorten van
het Meer van Tunis. Het betreffen protozoaire en metazoaire para
sieten. In het Bull. Inst. Océanogr. Pêche, Salammbô verschijnen
regelmatig artikelen over visziekten aangetroffen in de Tunesische
wateren.

IX

BODEMFAUNA-FLORA.
Pallary (1912) geeft een beschrijving van de fauna van het Meer
van Tunis. HELDT (1929) geeft in aansluiting op haar uitvoerig
planktononderzoek in de jaren 192^ - 1928 verricht in het Noordmeer
een beschrijving van de bodemflora en de daarbij aangetroffen fauna.
Zij vervaardigde een bodemkaart, hier gegeven als figuur 9» waarop
zij een drietal zones aangeeft.
1). Zone van Enteromorpha en Ruppia.
Hier komen veel wormen voor, alsmede copepoden, harpactiden,
mysiden, molluscen, zee-anemonen en kolonie vormende bryozoën.
2). Zone met stagnerend water.
Gekenmerkt door het voorkomen van Ulva (zeesla). Hier komen
veel rotiferen en infusoriën voor.
3). Zone waar algen ontbreken.
Gekenmerkt door helder water, waardoor de bodem te zien is.
Hier wordt de visserij uitgeoefend. Veel pelagische copepoden,
perdiniën en diatomeën.
BRUUN (19I+O) bemonsterde de bodemfauna in het meer op een vijftal
stations. Van de molluscen kwamen vooral de kokkel (Caraium edule)
en Nassa neritea voor. Van de crustaceën Gammarus locusta, Idotea
viridis en Spheroma serrata. Stekelhuidigen en wormen werden door
BRUUN minder aangetroffen. Voorts kwamen voor sponzen en zee
anemonen. De fauna van het meer is volgens BRUUN veel rijker dan
die van de kustwateren dieper dan 13 m. Ook geeft hij een overzicht
(soortenlijst) van de diersoorten aangetroffen nabij La Goulette.

- 6 Een typisch brakwater sepulide worm, Mercierella enigmatica, komt
als bijzonderheid voor in dit hypersaliene meer (HELDT, 19^).
ALAYA (1970) geeft een voorlopige lijst van de mariene flora van
de Golf van Tunis. Van belang kan zijn de beschrijving van de flora
in een met het Meer van Tunis overeenkomstig gebied, de lagune van
Bou Grara, door ZAOUALI (1971 a).
X

PLANKTON.
Het uitvoerige onderzoek van HELDT (1929 b) kwam reeds eerder ter
sprake. Bemonsterd werd op een 87 stations in het Noordmeer. Het
is een uitvoerig descriptief onderzoek en het eerste van dit soort
onderzoek. Van de pelagische copepoden kwamen vooral Acartia en
Euterpina soorten veel voor.
CROUZET (1971) onderzocht de primaire produktie in het Noordmeer.
Er komen twee maxima voor, een in september met 2300 mgC/m3/j2it
(per dag) en een in maart met 500 mgC/m3/j2i»(per dag)(figuur 10).
Voor het gehele jaar zou de netto produktie aan organische koolstof,
dat wil zeggen na aftrek van wat nodig is gedurende de nacht, 2800
ton (+, liOO) bedragen voor het 27-63 x 10G m3 grote Noordmeer.
Het grootste deel van het fytoplankton wordt gevormd door de
Chlorophycea, Nannochloris en Stichococcus soorten.

XI

HET "RODE WATER".
In de zomer komt vaak het "rode water" voor, vooral in het Noordmeer.
De rode kleuring van het water werd voor het eerst beschreven voor
het Meer van Tunis door CABASSO en ROUSSEL (19^+2). Voorts door HELDT
(1952). De oorzaak van de roodkleuring is het massaal voorkomen van
zwavelbacteriën - Beggiatia roseo persicana. Deze bacterie scheidt
een rood pigment af(bacteriopurpurine). Samen met de bacterie
Vibrio desulfuricans en een aantal gelijksoortige bacteriën, kan
een zwavelkringloop in het water tot stand komen in het meer gedurende
de zomer (KTARI-CHAKROUN, 1972; ZAOUALI, 1977). Het verloop van de
zuurstofloosheid met alle nadelige gevolgen voor de fauna en flora
is als volgt samen te vatten:
1e fase - Hoge temperatuur en ontbreken van stromingen in het water,
gekoppeld aan een sterke verdamping en een verhoging van
het zoutgehalte veroorzaken een vermindering van de hoe
veelheid opgeloste zuurstof in het water. Gelijktijdig
treedt een sterke produktie op van zwavelwaterstof (H2S)
door de zwavelbacteriën. Meestal komt het verschijnsel
voor in augustus.
2e fase - De zuurstofloosheid en het ontbreken van de wind en water
stroming leiden er toe dat een deel van het geproduceerde
H2S in het water wordt opgehoopt. Het water bevat giftige
H2S gehalten en er ontwikkeld zich een gevaarlijke
toestand voor de fauna en flora (benthisch en pelagisch).
3e fase - De begroeiing van de bodem sterft af, gaat drijven en
bedekt het wateroppervlak van het meer. Thiorhodobacteriën
gaan nu de produktie van H2S afremmen en beperken de
effecten enigszins.
Ite fase - Van uit zee stroomt vers water naar binnen, de hoeveel
heid H2S opgelost in het water neemt af en een normale
situatie herstelt zich. Het herstel van de fauna en flora
treedt na ongeveer drie maanden weer op. Wel zij hierbij

i

- T aangetekend, dat de fauna en flora beperkt zal worden tot
vertegenwoordigers die tegen een dergelijk regiem zijn
opgewassen.
XII

MOGELIJKHEDEN VOOR DE SCHELPDIERCULTUUR.
Zoals de situatie thans is zal er nauwelijks sprake kunnen zijn van
een schelpdiercultuur (oester, mossel). Mogelijk is dit misschien
in het meest oostelijke deel van het meer. In gelijkvormige meren
"bestaat wel een schelpdierteelt.Figuur 11 geeft een overzicht waar
deze teelt wordt uitgeoefend. Voor verdere literatuur wat betreft
de Tunesische schelpdiercultuur en mogelijkheden zie bijvoorbeeld
RICCI (1955); AZOUZ (1966, 1971); ZAOUALI (1971 b, 1973, 1975, 1976).

XIII

MOGELIJKHEDEN VOOR DE VISSERIJ.
Onder de huidige zeer instabiele omstandigheden is het niet te ver
wachten dat de visserij zich anders dan sub-optimaal zal ontwikke
len. Verdieping van het meer en vergroting van de uitwisseling met
het water van de Middellandse Zee zal de situatie ongetwijfeld
sterk kunnen verbeteren.
Ook de vermindering van de belasting van het meer met van elders
aangevoerd materiaal (rioolwater) zou een belangrijke bijdrage
kunnen leveren tot een betere viswaterkwaliteit, zowel voor de
instandhouding van vispopulaties, als voor de produktie van kwali
tatief goede visserijprodukten.
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Materieeloverzicht
en
Offertes

BRIEF
SPECIFICATION
of a
350 kW (4 70 hp) DISMOUNTABLE CUTTER SUCTION DREDGER
type
"IHC BEAVER 500"

CUTTER POWER 52 kW (70 hp)
DREDGING DEPTH 8m

GENERAL ARRANGEMENT PLAN NO. 734.892

NOTE
IHC DE KLOP BV reserve the right to modify without previous
notice details of the construction not impairing the
performance of the dredger.

Copyright IHC Holland. Tho contants of this specification are tho property of IHC Holland and may not
be brought to the knowledge of third partios In original nor by reproduction of parts or whole

CHAPTER A - GENERAL
A1.

GENERAL DESCRIPTION
The dredger is a dismountable cutter suction dredger and nonpropelled.
The hull consists of three pontoons: the main pontoon, one sidepontoon on portside and one sidepontoon ón starboard.
Special attention has been paid to a simple and quick assembly and
dismantling.
The cutter is directly driven by a slow-running hydraulic motor.
The two spuds are each operated by means of a hydraulic ram.
The two separate swing winches and the ladder hoisting winch are
each driven by a slow-running hydraulic motor.
Oil for the hydraulic system is supplied by a vane pump.
The dredgepump, the hydraulic pump, the built-on generator and the
built-on cooling water pump for the diesel engine are driven by
a "General Motors" diesel engine.
The above-mentioned machinery is mounted in and on the main pontoon,
so that a minimum number of parts has to be dismantled when the
dredger is transported.
The dimensions of all parts are such, that they can be transported
by road.
The diesel engine and the hydraulic installation are remotecontrolled from the dredgemaster's desk, so that all dredging
controls can be operated by one man.

A2.

GENERAL LAY-OUT
From forward to aft the main pontoon carries: the cutterladder,
the two swing winches and the ladder hoisting winch, the operating
cabin, the dredgepump with drive and auxiliaries, two spud
hoisting rams and two spuds.

Copyright IHG Holland. The contents of this specification aro tho property of !HC Holîrnd and may not
be brought to the knowledge of third parlies in original nor by reproduction of p?rtg or wholo

A3.

PRINCIPAL CHARACTERISTICS
The main characteristics of the dredger are as follows:
- length over all, ladder up,

21.30 m

- hull length, incl. sidepontoons

13.00 m

- hull breadth, incl. sidepontoons

5.94 m

- depth at side

1.53m

- average draught

approx.

- maximum dredging depth

1.10 m
8.00m

- inside diameter of suction tube . . ,

350 mm

- inside diameter of discharge pipe

350 mm

- maximum continuous power of diesel engine, at 1800
r,p,m

- power at cuttershaft, at approx. 37 r.p.m.

...

Copyright IHC Holland. Tho contents of this spécification aro tlio proporty of IHC Holland and may not
bo brought to the knowlodgo cf third parties In original nor by roprocluction of parts or whole

350 kW (466
57 krV
(70

A4.

GENERAL TECHNICAL PARTICULARS
Hull
Main pontoon

: dimensions

: 8.50 x 2.90 x 2.40 m

plate thicknesses: bottom

6 &

8 mm

deck

6 &

8 mm

shell

6 & 19 mm

Sidepontoons, incl,
lengthened deck

: dimensions

: 13.00 x 1.47 x 1.47 m

plate thicknesses:
Fuel oil tanks

5 nun

: total capacity

9.5 m3

Swing anchors

: mass

240 kgs each

Swing wires

: length

100 m

Ship_^s_ inventory
each

§H2tion_&_discharqe_installation
Dredging depth
Dredgepump

Suction tube

8 m
type

900-175 -350 (single-walled)

speed

636 r.p.m.

diameter

350 mm

wall thickness
Discharge pipe

: diameter
wall thickness

Cutter

: power at shaft
speed
type

Spuds

: diameter

8 mm
350 mm
8 mm
52 kW (70 hp)
37 r.p.m. approx,
B 900, 5-bladed
368 mm

Copyright IHC Holland. The contents of this specification are tha property of IHC Holland and may not
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Ladder hoistinq winch

pull on 1st layer

40 kN

hauling speed on

Swing winches

1st layer

25 m/min (max.)

wire diameter

16 mm

drum diameter

324 mm

pull on 1st layer

40 kN

hauling speed on

Deck crane

1st layer

25 m/min (max.)

wire diameter

16 mm

drum diameter

324 mm

: lifting power

15 kN

Electri.c_i.rist aila.t ion
Generator

Accumulator

: number
voltage

24 V

capacity

85 A

: voltage
capacity

Searchlight

1

: capacity

24 V
200 Ah
100 W

ë22iDê_iî25tallation

Diesel engine

number
make

General Motors

type

16V-71

bore

4 V'

stroke

5 "

cylinders

16 in V-line

max. cont. power
speed

350 kW (466 hp)
1800 r.p.m.

Copyright IHC Holland. The contents of this opeciflcntion are the property of IHC Holland and may not
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Glandpump

capacity

30 m3/h
750 kPa

manometric head

HYdraulic_installation
Hydraulic motors

Spud hoisting ram
Spud

for cutter drive :

1

for ladder winch :

1

for swing winches:

1 each

stroke

: 2.10 m

: stroke each time : 3.60 m approx.

Ogtional_egui2n}ent
Anchorboom installation
Anchor hoisting winch

: pull on 1st layer:

20 kN

hauling speed on
1st layer

:

pressure

:

stroke

: 3.50m

22 m/min appro:

Spud carriage
Moving ram

60 kN approx,

"Caterpillar" engine in
lieu of "G.M." engine
(Plan no. 720.336)

; number
make

Caterpillar

type

3412 PC-TA j.w.a.c.

bore

137 mm

stroke

152 mm

cylinders
max.cont.power
speed

12 (in V-line)
385 kW (520 hp)
1800 r.p.m.

Copyright IHC Holland. The contents of this specification arc the property of 1HC Holland and may no!
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BRIEF
SPECIFICATION
OF A
730 kW (9 90 hp) DISCOUNTABLE CUTTER SUCTION DREDGER

TYPE

"IHC BEAVER 1000"

CUTTER POWER HO kW

(150 hp)

DREDGING DEPTH 10 K

GENERAL ARRANGEMENT PLAN NO. 734.137A.

Note ;
IHC DE KLOP BV reserve the right to modify without previous
notice details of the construction not impairing the
performance of the dredger.

Copyright IHC Holland. The contents of this specification nre tho property of IHC Holland and may not
be brought to tho knowledge of third parties in original nor by reproduction of parts or whole

CHAPTER A - GENERAL
Ai.

GENERAL DESCRIPTION
The dredger is a dismountable cutter suction dredger and nonpropelled.
The hull consists of three pontoons : the main pontoon, one
sidepontoon on port-side and one sidepontoon on starboard-side.
Special attention has been paid to a simple and quick assembly
and dismantling.
The cutter is driven by a slow-running hydraulic motor through
an entirely watertight gearbox.
The two spuds are each operated by means of a hydraulic ram.
The two separate swing winches and the ladder winch are each
driven by a slow-running hydraulic motor.
Oil for the hydraulic system is supplied by vane pumps.
The dredgepump, the glandpump and the built-on cooling water
pump for the diesel engine are driven by a "CATERPILLAR"
diesel engine.
The hydraulic pumps, a generator and a cutter bearing flushing
water pump annex bilge pump, and a raw cooling water pump are
driven by an auxiliary diesel engine, make "CATERPILLAR",
The above-mentioned machinery is mounted in and on the main
pontoon, so that a minimum number of parts has to be dismantled
when the dredger is transported.
The dimensions of all parts are such that they can be transported
by road.
The diesel engines and the hydraulic installation are remotecontrolled from the dredgemaster's desk, so that all dredging
controls can be operated by one man.

Copyright IHG Holland, The contents of this specification aro tho property of IHC Holland and may not
be brought to the knowledge o! third parties in original nor by reproduction of parts or whole

A2.

GENERAL LAY-OUT
From forward to aft the main pontoon carries: the cutter-ladder,
the two swing winches and the ladder winch, the day-quarter
annex operating cabin, the dredgepump with drive and auxiliaries
the auxiliary engine with auxiliaries, two spud hoisting rams
and two spuds.

A3-

PRINCIPAL CHARACTERISTICS
- length overall, ladder up

28.00

m

- hull length, incl. sidepontoons

19.50

m

- hull breadth, incl. sidepontoons

6.04

- depth at side

1.84

m

1.20

m

- average draft with full bunkers

approx.

- maximum dredging depth

10.00

- inside diameter of suction tube

450 mr

- inside diameter of discharge pipe

450 mm

- maximum continuous power of dredgepump diesel
engine at 1800 r.p.m

542 kW (737 hp

- maximum continuous power of auxiliary diesel
engine at 1800 r.p.m

186 kW (253 hp

- power at cuttershaft at approx. 30 r.p.m

HO kW (150 hp

Copyright IHC Holland. The contents ot this specification are the property of IHC Holland and may not
be brought to the knowledge of third parties in original nor by reproduction of parts or whole

A4.

GENERAL TECHNICAL PARTICULARS
Hull
Main pontoon

dimensions

12.00 x 3.00 x 2.45 m

plate thickness

bottom 6 & 10 mm
deck

6 & 10 nun

shell

6 & 19 mm

Sidepontoons,
: dimensions
: 18.50 x 1. 80 x 1.47 ID
.incl. lengthened deck
plate thicknesses: 5 mm
Fuel tanks

total capacity

: 17,8 m3

Fresh water tank

: capacity

600 litres approx.

Swing anchors

: mass

360 kgs each

Swing wires

: length

100 m each

§H£tion_&_dischar2e_installation
Dredging depth
Dredgepump

: 10 m max.
: type
speed

Suction tube

: diameter
wall thickness

Discharge pipe

: diameter
wall thickness

Cutter

Spuds

: power

: 1100-200-400 (single: 557 r.p.m,
walled)
: 450 mm
:

10 mm

: 450 mm
:

10 mm
110 kW (150 hp)

speed

approx. 30 r.p.m.

type

B 1440, 5-bladed

: diameter

: 457 mm

Copyright IHC Hcünnd. Tim contents of this •jpoc-lflc.htion arc ths property of IHC Holland and may not
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Ladder winch

: pull on 1st layer
hauling speed 1st

Swing winches

1.

26.6 m/min

wire diameter

18 mm

drum diameter

324 mm

: pull on 1st layer
hauling speed 1st

Deck crane

57 kN

57 kN
1.

26.6 m/min

wire diameter

18 mm

drum diameter

324 mm

: lifting power
outreach

20 kN
2.8m

5iê2£Eî2âi_iS2Èallation

Generators

: number

1

voltage

24 V

capacity

85 A

number

2

voltage

24 V

capacity'

400 Ah + 200 Ah

Searchlight

capacity

100 W

Dredgepump drive

number

Accumulator

Auxiliary engine

make

Caterpillar

type

D348TA

bore

137 mm

stroke

165 mm

cylinders

12 in V-line

max.contin.power

542 kW (737 hp)

speed

1800^ r.p.m.

number
make

Caterpillar

type

3406DI-T

bore

137 mm

stroke

165 mm

cylinders

6 in line

max.contin.power

186 kW (253 hp)

speed

1800 r.p.m.

Copyright IHC Holland. The contents of this specification nro tho property of IHC Holland and may not
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Çytl;Gr_bearin2_f lushing_gumg
capacity

40

manometric head

200 kPa approx,

capacity

45 m3/h

manometric head

750 kPa

m3/h

-

ëY^ïâHiiS-ÎQstallation

Hydraulic motors

: for cutter drive

1

for ladder winch

1

for swing winches

1 each

Spud hoisting ram

stroke

2 . 1 0

Spud

stroke each time

3.50 m approx.

m

Optionais
Anchorboom installation:wire pull on 1st
layer of anchor
hoisting winch
hauling speed on
1st layer
Spud carriage

: pressure of ram
stroke of ram

25 kN
25 m/min approx.
85 kN approx.
3.50 m

Copyright IHC Holland. The contants of this specification ere the property ot IliC Holland and may not
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AA Oîiorfrccht Holland
PO n.M 3
Ir.ti'i .iMcitijrrólr) Korkorak
1 irufi; .iri-jwag
Tc!r;i;, ;I5 (013'S) 2C68
Tolo:< ,
Ihcî; nl
Tel-'ji.inu Ihcdoklop
Tnnl.i fyylotor Oordrocht 612

Office National des Pêches,
1, Route de La Goulette,
TUNIS.
FACTUUa MPROFuRMA ~~ P-> * a c 'f
Tja»

Tunisie.

Uw/Your rof.

Onza/Our roi.

75.641 — X

Hs/WO

siiodrocht, le 21 août 1979.

Prix total en
Florins Pays-Bas

pour la fourniture de:
a) Une drague suceuse démontable à désagrëgateur
IHC BEAVER 500 en exécution standard,
!
essentiellement conforme a la spécification
et au plan général no. 734.892:
. profondeur de dragagè maximum
8 mm i
. puissance pour le désagrëgateur
70 CV :
. puissance pour la pompe à déblais
355 CV j
. type de la pompe à déblais
900-175-350 !
. diam. int. du tuyau d'aspiration
350 mm j
. diam. int. du tuyau de refoulement 350 mm

b) Services d'un maître-dragueur pour la
surveillance du remontage d^ la drague sur
le lieu de travail et pour vous assister et |
conseiller votre personnel pendant 4 (quatre)!
semaines.
'
!
Prix total pour a) + b) , la drague délivrée
f.o.b. Rotterdam
. . .

865 .000 , —

Option:
c) Elément intercalaire avec renvoi d'angle dans
l'élinde pour dragage à faible profondeur
10.500,—

Prix additionel
Prix total f.o.b. Rotterdam

875.500,—

Frais de transport Rotterdam-Tunis
Prix total C.I.F. Tunis

Oar.k Alccmcn» Baak'NaâJricati Î»V Roii.'rdam

76 .675,—
. F

Pcïl3!ro Ht 62ar8

s.P.B.952.175,—

Factuvc-proforma 75.641
Ie 2 1, août 19 79
Page 2

O.N.P.,
Tunis.

Délai de livraison: 4^ mois, sauf vente intérimaire.
Pays d'origine

Les Pays-Bas.

Paiement

- 50% du prix contractuel à la passation de
commande par remise bancaire sur notre
compte no. 50.0 3.39 015 auprès de nos
banquiers Algemene ank Nederland N.V.
Rotterdam;
- 50% du prix contractuel auprès livraison
f.o.b. Rotterdam, cq>ntre remise des
documents d'expedite on, d'une Lettre
de Crédit irrévocab e et divisible,
à ouvrir en notre fé veur chez et
confirmée par nos b; nquiers.

Conditions

"Conditions Générales de Livraison IHC"
ci-jointes.

Validité

2 mois à partir de la date en rubrique.

Certifiée sincère et correcte.

Clo 1 • GGNG3AUTE3
Aux tins dos présontea conditions rvViérala3, I! laut entendro par:
IHC:

IHC Hallend (U.V. IntSvztrlorto 'H;:tdo!roomb!r.:tl3 Ho!!::nd,
RottorJr.rr.) on la société cee~
à IHC Holland r^-léruit
dans son o.'f.'o £i cos conditions;

Cllont:

touto personnel physlquo ou morale; ù laquollo est adressóo
I'oifra visés ci-dessus.

Sous rôsar/o des dispositions da l'ortîcis 0, loa prôîontss conditions
sonl applicables h touts livraison do produits ot/ou prestation do ser
vices f?ito par MC au client, eau? disposions contraires Uipuiies ex
pressément, et par écrit, par G3 parties.
clo

I
2 - OFFH3S ET FORMATION DU COm'HAT .

Toula otfro est susceptible d'êtra modifiée ou rotlrio, à moins qu'il
n'ait ôta stipulé explicitement quo l'ofi'rs est forma.
Los plans, calculs, schémas, devis ot cjtr;3 données demeurent la pro
priété de IHC ot no pourront Gtra cornr.iLnlqvjs ù des tiar3 par les client
san3 autorisation é-srite da IHC.
Lo contrat no sera considéré comma conclu qu'après confirmation
écrlto par IHC dj ia recaption de la commanda.

5.4.

5.5.
5.6.

Article G - GABAÎJTÎE ET n^i?Oîl3A3IL|TG
6.1.

c!s 3 - PAIEMENT
Sauf disposition contraire, una lettre do crédit Irrévocablo et divisible
établie en faveur do IHC, couvrant los termss de paisrnont et énon
çant que le paiement aura lion sur production ds3 documents usuels
devra êtro fournie per la banque du client dans les 13 jours suivant la
conclusion rlu contrat ot confirmée par la Algernons Baak Naderland
N.V. La lettro da crédit devra stipuler quo le transport- sur le pont de
produits volumineux et la livraison en parties seront autorisés.
Tout paiement aura lieu on florins néerlandais librement convertibles
sur le compta da IHC auprès da la banque à désigner par IHC, sans
déduction do frais d:> banque ou autrss frais.
Les termes non payés portent un iniéréï de un pour cent par mois à
partir de la dst3 d'óchsancs. En cas do retard do palsmsrit, IHC aura
le droit da diffirar ia livraison pour une période égals ou retard du
paiement, sans préjudice de tout autre droit que IHC pourrait faire va
loir en cas d'un tel retard.
IHC ost autorisée à tout moment, mémo après exécution partielle d'une
commando, à exiger avant de poursuivre ses livraisons, ses activité?
et ses prestations de services que le client garantisse qu'il sera satis
fait aux obligations do paiement et autres obligations. S'il en dicoule
quelque retard, le délai de livraison sera prorogé on conséquence. En
cas de livraison effectuée avant le paiement da la totalité do la som
me due aux termes du contrat, les maichaedisos livrées demeureront,
pour autant que la loi du pays où se trouveront les produits après la
livraison l'autorise, la propriété da IHC Jusqu'à es quo cos paiements
aient été effectués. Si une telle législation ne permet pas à IHC de
conserver la propriété des blsr.s, IHC bénéficiera da tout auiro droit
en la matière que lui reconnaîtra cette législation. Le client accordera
à IHC toute l'assistance pour prendre toute mesure requise pour pro
téger les droits de propriété de IHC ou eutre droit susvisé.
Si par suite d'une pénurie exceptionnelle ce matériaux ou d'une limi
tation exceptionnelle de l'approvisionnement ou do circonstances ex
ceptionnelles tslles que guerre ou événement ou circonstance ayant
les mêmes effets et conséquences qu'un;, guerre. Ie3 salaires ot/ou
frais d'exploitation et/ou los prix des matériaux atteignent un niveau
tel que l'on ne puisso raisonnablement pa3 s'attendra â ce quo IHC
prenne i sa chaige l'augmentation des coûts qui on découle, IHC p.ura
droit à un paiement supplémentaire équitable et raisonnable du cllont.
L6 montant d'un tel paiement supplémentaire sera fixé d'un commun
accord par les parties ou, à défaut d'un tel accord, par arbitrage con
formément aux dispositions de l'article 8.

6.3.

6.4.

Les droits, contributions, impôts ou taxes prélevés par des autorités
autres que celles des Pa>s-3as ne sont pas inclus dans les prix de
IHC et doivent être p.y.-tfs par le client. Au cas où IHC est tenu do
payer de tels droits, contributions, impôts ou taxes, le client rembour
sera à IHC le montant en question.

Article 8 - AH3ITF1AGE ET C30IT APPLICABLE
81

Avant la livraison d'une unité flottante, dss essais et/ou des contrôles
seront offoctués aux Pays-Bas peur !o compte da IHC et conformément
à la pratiquo usuollo suivio par IHC.
8.2.

Sauf disposition contraire stipulée exprossémant. Ic-s produits seront
livrés .départ usina- ou -départ au quai du chantier.-d'une entreprise
associée it IHC, eu choix do IHC.
Le délai de livraison commonca à courir ù partir de la dernière des
dates suivantes:
a) date do la formation du contrat;
b) da;o de réception du premier paiement;
c) data da la réception par IHC de la Isttro de crédit, ou tcut au?;*
document roquis en vuo du paiemar.t;
d) date ù laquallo IHC est informés ce i'cctroi d'una ilconco d'impor
tation valablo lorsqu'une tells licence e;t nôcoiâairo pour iwwv
tion du contrat.
IHC mettra teut on oeuvre eîfn do resosetar la <!ilal il a Itvrihon .;V(qué dans eon offre; olle n'est toutefois res rerpon:,''le pour d
tuols dommages découlant d'un retard de livraison. Ail ca.j on ILS' A
l'obligation, on voriu d'une disposition expre-ssa. stipulée par cet .t. vH»

IHC garantit la bonne '»itlité dos matériaux utlllsé3 ot la bonna con
struction des produit'; peur una période da six mois à partir da la data
6 laquelle les produit* r,t/ou los sorvicos sont prêts pour être livrés.
La garantie se limite U la réparation ou ou remplacement gratuit sur
les chantiers de IHC do p!icc3 défectueuses, à condition qu'une de
mande écrits â cot o!ht p'irvisnna ù IHC pondant la période de garan
tie ou au plus tard dans los quinze Jours après l'expiration du dé:ai de
garantie susmentionné. Cl la réparation ou le remplacement sont ef
fectués en un autro liny, la responsabilité do IHC sa limite aux frais
que la réparation ou lo remplacement auraient entraînés s'ils avaient
été exécutés sur les chantiers da IHC pondant les heures normales de
travail.
Sauf garantis fournie expressément per IHC dans son offre, IHC n'est
pas responsable pour les données relatives à la capacité, au rende
ment, à la puissance et à d'autrc3 caractéristiques dos prodiiit3 men
tionnés dans dos cataloguas, illustrations, dessins, plan3 ou déclara
tions.
Sous réserve des dispositions cl-dessus relatives à la garantie, la res
ponsabilité do IHC n'est plu3 engagea, pour quelque vice que ce soit,
après ia date à laquelle les produits et/ou services seront prêts pour
être livrés. Le client sauvegardera et indemnisera IHC et son personnel
en cas da demandes, réclamations ou aciions do tiers relatives à des
dommages et/ou des dommages corporels causés par les produits li
vrés, y compris les demandes, réclamations ou actions fondées sur la
responsabilité relative eux produits.
IHC n'assumera en aucun cas la responsabilité pour las dommages
découlant de services rendus au client par le personnel de IHC ou
d'un avis écrit ou oral donné au client par IHC, à la damando du
client.

Article 7 - TAXES
7.1.

clo « - ESSAIS

5l8 5 - LIVRAISON

pavar uno corspansaliso peur un retard da livraison, la montant de
cotta compensation n'oxcidjra pes 3% do la valour dc3 produits livrés
on rotard.
IHC n'ost on nucun ou rosponsabla pour un rotard ou un d'; -;t de
livraison da à un Incoitdis, una Inondation, des conditions mi;:. ;rologlquos paiiiculiéroniiüit mauvaises, uno gusrrj (Jéularéo ou nun). r<t3
circonstances cnalotiiioa ft un état do «juorro, des nctos d'nirg.-i:'.3
elvll03 c.u leiliteiK. j, ui-.) (jrévo, un fi..ine,uo d'acier coulé ou d i téle,
ou découlant ds toute nutro circonstunco indépondarito do la volonté
do IHC, li-îO na sei t fii—, roeponsablo pour un rotard ou un dit ";t d)
livraiSLii dû à u:i rotard ou un défaut de livraison do la part d'un four
nisseur ou d'un c-eue traitant, découlant do toiles circonstances. La
responsabilité de lisO est ^'inlomsnt c;:siuo en cas da força majeurs
survenant après tfôpa.û't.nn»
du «Vital do livraison convenu.
LG3 dispositions de .I'll,.-..tar,TO 10.y. établies par la Chambra do Commorco intomatisaaio (> ('«no, r.om applicables pour l'interprétation des
termes cotr.raercisux.
Nonobstant les régies do Incstorms 1C';3 rotatives au transfert des risçjes, toutes les cons-iqu-;;.'; ,s d'hostilités ou d'opérations bolliquouses,
Indifféremment du fait qu'il y ait ou déclaration do guerro ou non, sont
aux risques du client é crimp tor do la data da la conclusion du contrat.

Tout litige découlent d'un contrat ou de la rupture d'un contrat sera
dêfinitivomont réglé r-'r arbitrage. Si à la dato de la conclusion du
contrat lo client~o>i
onireoriso associés eu client a une adrosso
commerciale enrcoi?în\> dans la territoire des Pays-Das ou do la Qolglquo l'nrbitrem
l:»u conformément eux règlements do l'Institut
néerlandais d'e"r'Jit;ic.> t-\edor!ands Arbitrage Instituut); dans tous les
autres cas, l'arbitre•-..•» *a fera suivant la Reglement do conciliation ut
d'arbitrngo de la ChV-at-t'» do Commorco Internationale par un ou plu
sieurs arbitres nonim^ï v -nformémont ù ca Règlomont. L'arbitrage aura
lieu à Rotterdam.
Lo contrat sera légl pat la droit néorlandals.

Article 9 - CONDITIONS GPnct>,lE3
91

En plus des prôssntes iVnrflilons générales, les Stipulations générales
concernant l'oxe.-uti."i l'J travaux déposées lo 2 Janvier 1375 au otolle
du tribunal dV-fiomii-.»wt i La Hayo par la i>ection D do l'Union
Centrale des Con-«ntr;.-i» 1 (lo Navires eux Pays-tUâ (CEDOSINn). re.
produite-* ni) vmee, «'.>•> «t;.;uont ft tous les travaux olioctués pe.r II lu
h des et!'.-:.« it'll C>'"t i » p.vprli'ité ou qui sont utilisée par le client
luis otie
1
transformation, modification nliv l qim
tous iVi* ttavnrt da tsw-e'. t •:» on définis d"3 cliantiors do IHC. tin i-.i-i
do conïiit eut .î les pi.'*-ieies Conditions générales et los Stipulations

oénéraVèi ötMuNiutmM I exisutien des travaux, ces darnljrea stipulatlom pr
r>î.i! -et. t.-mit.-U 8 dos pré:i >r.t::s Cee titlons do livraison
n'ost :• -1 ».!»>»<•,*
nos travaux visés dana In présent nrtlclo.
9 8, ' i'n c;ii u« diiî.Hoi.t.«-> ii»I.Xi>fûUtinna la vorston unglalso do cos Condi

tions géa.'isirs pi jvïi ;>•"*-

3 PRESENTES CONDITIONS GENERALES FORMANT
^TIE INTÉGRANTE
DE 1'of F re 75 .(: ' Î. - Ut'./Viv)
DATE DU
RESSE(E) -

21 août.
Office National de0
Tunis

it> 7*>

HIC I'M KI.OP DV

:n -itur.)';

S33Û AA Slledrscht Holland
PO Bex 3
lridu:,!rio!ûrroln Korkû.raï;
4 IruHi.-.îriowog
ToIüpiiOra {013-îO) 23C3
ToSox 22371 ilic!( ni
Teloorams Ihcdattop
Tra-Jo rogbter Dordrocl'.i «02

Office National des Pêches,
1, Route de La Goulette,
TUNIS.
F&Q7UU®
Kr.
PROFORMA - njv'j

Tunisie.
Uw/Your lef.

Onzs/Our rof.

75.641

Hs/WO

II

siiedrocht,

le 21 août 19 79.

pour la fourniture de:
Une conduite de refoulement pour la drague
IHC BEAVER 500, diam. int. 350 mm, composée
des parties suivantes,, selon la "SPECIFICATION
DES PARTIES POUR CONDUITES DE REFOULEMENT DE
200-400 mm incl. BASEES SUR UTILISATION DE
FLOTTEURS WAVIFLOAT":
. 566 m env. de conduite flottante, basée sur
application de manchons en caoutchouc
et flotteurs "Wavifloat";
50 m env. de conduite terrestre avec
accessoires.
Qté Description

4
28

6

. 1
40
10
1

2

3
4
1
2
1

172

Longueur
totale (m)

Jonction des sections
(manchon en caoutchouc)
pour jonction à drague
Section à un tuyau
Section à 15 m
(2 sections à un tuyau
et 1 tuyau de refoul.)
Section à ancre
Jonction à la terre
Jonction des sections
(manchon en caoutchouc)
Tuyau de refoulement
Coude 90
Coude 6 0
Coude 45
Coude 30 n
Pièce il y
Vanne
Clapet d'aération et de
dësaération
Jeu de boulons/écrous/
brides en caoutchouc

4,-

20 ,-

420 ,30 ,•
12,-

80,-

50

Prix p/pièce
Fis.P.B j,

2,365 ,+3.825 ,T*
8.475
14.500
29 .000,,365 ,
825
,460 ,
,080,

875 ,t
675 ,
2 135,^
5 000 ,
1. 0 0 0 ,

23,+

Prix total f.o.b. Rotterdam
Frais de transport Rotterdam-Tunis
Prix total C.l'.F. Tunis
Dank Aljomûn® Ba.ik'Noüoiiäv-1 NV Rot'.jrc^m
Kr oa&jcsew

4.730 ,•
1 5. ? 0 0 , -

2 37.300,87.000 ,29 .000 ,•
94 , 6 0 0
8, 250,•
1, 460 ,2 160 ,-

2 625,-

2 700 ,•
2 135 ,•

10 , 000 ,-

1.000 ,3.956 ,502.216,—
48.000,--

Fia.P.B.
Posi jiiro Nr sr:i/S

Prix total
Fis.P.B.

550.2! f>, --

.- J

O.M.P. ,
Tunis.

Facturo-proforma 7 5 . 6 4 1 - II
le 21 août 19 79
Page 2

Délai de livraison: 4h mois, sauf vente inter:.inaire.
Pays d'origine

Les Pays-Bas.

Paiement

- 50% du prix contractuel a la passation de
commande par remise bancaire sur notre
compte no. 50.03.39 015 auprès de nos
banquiers Algemene $ank Nederland N.V.,
Rotterdam;
- 50% du prix contractuel auprès livraison,
f.o.b. Rotterdam, cemtre remise des
documents d'expëdit on, d'une Lettre
de Crédit irrévocab e et divisible,
à ouvrir en notre fâveur chez et
confirmée par nos banquiers.

Conditions

"Conditions Générales de livraison IHC"
ci-jointes.

Validité

2 mois à partir de la date en rubrique

«•V

Certifiée sincère et correcte.
Sliedrecht, le 21 août 1979.

•; \;V;ÎA^V:Î

I

J

*'i C -i.i;«1A L î It"3
Aux fins dos p .rintan conditions générales, il fruit entendra par:
IHG Holland (M.V. Industrieels MtHUSjI.'CMnWfl.ntlo Holland,
Rott'jr-f .i.i) ou la eociéta rsswiis A IMC Iîc-lla.nd r.'..'ér,:nt
dans
offre à C03 conditions;
Client:

3.4.

touto personne phyelquo ou morals à l.aqueila ost adressée

I'offro vleéo ci-das.us.

» róssrvo dia dispositions da l'arîiclo 0, les pré:enie3 conditions
applicables ft toute livraison ds produits et/ou prestation d.j cor«s faite par |îIC nu client, cm:.' dispositions contraires fctipuléos ex
pressément, ot par ócrii, per iss parties.
;!3^C—-G

CT î-c;".:.vnc:: DU CONTRAT

"I^fs offre ost cuecootiblo d'ètro modifiée ou rotiréo, à moins qu'il
A été stipulé c.ipiicitomsnî quo l'offre ost ferme.
LWpIcns, calcul ;, nehimes, «iavia et cuîr:3 dór.r.ios demeurant la pro
priété da IHG ol no pourrons cira communiques ù cea tlsrs par lo cllor.t
san3 autorisation Carito do |HC.
jontrat ne cera coneldsro comma conclu qu'eprds confirmation
o par IHC do la réception da ia commands.

»

PAISMSJIT

Sauf disposition contraire, uno Isttro do crédit Irrévocabla ot divisible
lia en faveur d3 IKC, couvrent Is3 terme3 da paiement et ér.cnque la paie;,io,it aura liati sur production des documents usuels
a 'êlra fournis par la banqua du client dans les 13 jours suivant la
slusion du contrai ot confirmés par la Alg?.T.sns Bank Nederland
N.V. La lattra ds crédit devra stipulsr que lo transport sur lo pont do
produits volumineux et la livraison en parries seront autorisés.
Tau! paismant aura lieu en florins néerlandais librement convertibles
sSle compta da IHC auprès da la banqus ii désigner par IKO, sens
cMuction do frais da banque ou autres frais.
J fermas non payés portant un intérêt as un pour csnt par mois à
partir de la data d'échéanco. En cas do retard do paisntanî, IHG aura
le droit ds différer la livraison pour una Période ï-alo su retard du
paiement, sans préjudice do tout autre droit que IHC pourrait faire valABen cas d'un t3l retard.
|B est autorisée à tout moment, mémo après exécution partielle d'une
cHimands, à exiger avant da poursuivre sas livraisons, ses activités
e"es prestations da services que lo client garantisse qu'il sera satis
fait aux obligations da paiement et autres obligations. S'il en découla
quelque retard, lo délai do livraison sera prorogé en conséquence. En
Ade livraison effectuée avant la paiement do la tctciliâ de la somnHdue aux farmes du contrat, las marchandises livrées demeureront,
T- autant que la loi du pays où so trouveront iss produits après ia
Eison l'autorisa, la propriété da IHC jusqu'à ce que ces paiements
aient été effectués. Si une teile législation ne permet pas à IHC de
conserver la propriété das bions, IHC bénéficiera da tout autre droit
efltfa matière que lui reconnaîtra cotte législation. Lo client accordera
âBC touts l'assistance pour prandre touts mesura requies pour prot^Br les droits de propriété da IMG ou autre droit cuovise.
£^ar suite d'une pénurie exceptionnelle da matériaux ou dfune limi
tation exceptionnelle de l'approvisionnement ou de circonstances ex
ceptionnelles telles que guerre ou événement ou circonstance ayant
Ijfcmâmes effets et conséquences qu'una guerre, les salaires et/ou
f^B d'exploitation et/ou les prix das matériaux atteignent un niveau
tMque l'on ne puisse raisonnablement pas s'attendre à ca quo IHC
fW>r>8 à sa charge l'augmentation daa coûts qui en découla, IHC aura
droit à un paiement supplémsnîairo équitable et raisonnable du client.
Le montant d'un tel paiamant supplémsmaira sera fixé d'un commun
iflord oar Iss parties ou, à défaut d'un toi accord, par arbitrage cen
sément aux dispositions da l'article 8.

5.5.
5.6.

Artlclo S •GARANTIS UT KSC?0:i3A0IUTG
0.1.

S
IB

i
f

8.2.

6.3.

6.4.

8.2.

«

Les droits, contributions, impôts ou taxes prélevés par ces autorités
autres que celles des Pays-Bas ne sont pas inclus dans les prix de
IHC et doivent être payés par la client. Au cas où IHC est tenu dcpayer ds tels droits, contributions, impôts ou taxes, le client rembour
sera è IHC le montant on question.

Article 8 - A.-J3ITRASH ET D"OiT APPLICABLE
8.1.

ESSAIS

LIVRAISON

IHC garantit la bonne qualité don matériaux utilisés ot la bonne con
struction dos produit.-, pour una période da six mois à partir do la date
à laquaiie Isa produira ot/ou les sorvicos sont pràt3 pour ôtre livrés.
La Garantis ce limite à la reparation ou au remplacement gratuit sur
les chantiers de IHC da places défactuauaoa, h condition qu'una de
manda écrite à cat RÎ.'si parvienne il IHC pondant la période do rarantio ou eu plus tard Cer.a Isa quinzo jours Epris l'expiration du céiai de
garantio cusmontionrii. Si la réparation ou lo romplacemant sent ef
fectués on un sutro lieu, la responsabilité do IHC se limita aux frais
quo la réparation ou lo remplacement auraient entraînés s'iie avaient
été exécutés sur Ic3 chantiers de IHC pondant les haures normales do
travail.
Sauf garantie fournis expressément par IHC dan3 son off.-a, IHC n'est
pas responsable pour les données relatives ù la capacité, eu rende
ment, à la puissance et f, d'autron caractéristiques des produits men
tionnés dans des catalogues, Illustrations, dessins, plans ou ^déclara
tions.
Sous réserve des dispositions cl-dossus relatives ù la garantie, la res
ponsabilité de IHC n'est plu3 engagéo, pour quoique vice qua ce soif,
après ia date à laquelle las produits ot/ov services seront prêta pour
être livrés. Le client sauvegardera <.t indemnisera IHC et son personnel
en cas d3 demandes, réclamations ou actions de tiers relatives â das
dommages et/ou des dommages corporels causés par les produits li
vrés, y compris les demandes, réclamations ou actions fondées sur la
responsabilité relative eux produits.
IHC n'aesumera en aocun ca3 ia responsabilité pour les dommages
découlant do services rendus au client par le personnel de IHC ou
d'un avii écrit ou oral donné au client par IHC, à la demanda du
client.

Article 7 - TAXES
7.1.

Avant la livraison d'une unité flottante, dos essais c-t/ou des contrôlas
seront effectués aux Pays-Bas pour îe compta de IHC et conformément
pratique usuelle suivie par IHC.

Sauf disposition contrairs stipulés expressément. los produits seront
livrés -départ usina- ou -départ au quai du chantier».d'une entrepris
(flfcciée à IHC, au choix da IHC.
tMdélai do livraison commenco ö courir à parti? do ia dernière das
M3 suivantes:
iWito da la formation du contrat;
b) dato do réception du prcmlsr paiement;
c\ data do la rócoption par IHC do la lottra do crédit, ou tout autra
iocumant raquio on vuo du paiement;
Uîo à laquai:.» IMC est Informés da l'octroi d'une Heenes d'Imisoraîion vo.laùlo loiaqu'uno folio licence est néeoseairo pour i'c.'cJcui-on du contrat
HIC mettra ton! on «ouvra afin do reeoecîir le d.Vai c'a livijlson Indi
qué dins non oîlio: oi'o n ' o : t *o!jt''oio ppa
pevr d'év^nclomni-Vj.m découlant d'un rotard da iivrniaon. Au caj où IHC a
«Qiîîlon, on voitu d'unô disposition'expreaso, &ùipu!ôo pu ôcrit, da

payor vna comoanaatlon nouf un rotard do livraison, !o mor.tant do
coito carapensatlon n'erreédom pa» 58'» do la valeur dus produits livrés
on rot vd.
IHC n'esî en aucun caa ra-pan iablo pour un retard ou un défaut do
livraison dû ù un incendia, imvj Inondation, des coaditions m.'/.jeroiofliquos paitlcuiî-roi.,„nt mauv.ilsos, UDO Qu-urt.j (a'ieiai.',,) oit nun), das
circon_,ianar.'3 a.: rie
à un état do "ruer,a, <J, j aciaa d'calariréa
clviloa ou inilHaiioj, una provo, un na:r,;': j f.'aa! j coulé ou dj tôio,
ou t'éceul .at da tair'.a cur,a clreonatancj ir.a.ip.aaanta do la volonià
do IHG. IHC no or.r.1 p;i M..;ionr.ablo pour un rotard ou un défaut do
livrai::.'.il dû é lin l à.a'a ou un défaut da livraiara da ia part d'un four
nisseur ou d'un ca.r-;rait :nt, d'aauiin; n'a tali.'.a clrconatancaj. La
roepor,habilité do liiC est é ialan.ant o:;e!ua en cas do força majeure
survcr.ai'.: après di.sarisrrton« du délai de livraison convenu.
Los dlaposidcns ca «I'laeotorma Î033» étafalias par la Chambra da Com
merce Internationa, a û i-arb, lio.rl appilcabiej pour l'intorprétation d03
termes commorcfaux.
Nonobstant les réglas do Incotsrms 1SI3 relatives au transfert des ris"'ao3, toutes loa conséquoncas d'hostilités ci d'opérations belliqueuses,
Indiîféroinrno.it du fait qu'il y ait ou déclaration do guorre ou non, sont
BUK risques du oiiant ù comptai* do Is data do la conclusion du contrat.

Toul litige découlant d'un contrat ou da la rupture d'un contrat sors
définitivement réglé par arbitrage. SI à la date de la conclusion da
contrat, lo client ou uno entreprise associée ou client a uno adresse
commerciale enregistrée dans le territoire dea Pays-Bas ou de la Bel
gique, l'arbitrage a.Ta Ilou conformément eux riglomonts de l'Institut
néerlandais d'arbitrage (Naderlands Arbitrage Instituut); dans tous ie:>
autres cas, l'arbitrage ao fora suivant lo Reglamont de conciliation ot
d'arbitrogo de la Cinmbra do Commerce inir rnationalo par un ou plu
sieurs arbitres nommés :onforrnûr,ant à ca Règlement. L'arbitrage aura
Ilou à Rotterdam.
Le contrat sera régi par la droit néerlandais.

Artlclo S - COMOITIO:.'3 CPSCIALES
En plus dos présentes Conditions générales, les Stipulations générales
concernant l'oxécutlcn do travaux déposées to 2 (nhvlar 1975 au çroffe
du tribunal d'arrondiairemont ù La Haye par la Section D de l'Union
Centrais des Car.a'.ructeuro do Navires nur; f'avxi-as (CH£30Cli\'':), re
produites nu vorso, e'appilquont ft tous les travaux o'fectuia pai IHC
à des objets qui eent la propriété ou qui sont utilisée par le client
tols que révision, réparation, transformation, modification ainsi que
tous les travaux de mantago on dehors, des Clünders do IHC. En cas
do confili oniro las présenter. Conditions générales ot les Stipulations
ginér-alea cenrnman! l'or,â cuti en des tre.vaux. cas dernières .Stipula
tions prévalaront. L'articlo G des présentas Conditions do livraison
n'est pas epoliclilo aux travaux visés dans le préaen' artlclo.
0.2. • En cas do dlftérontes Interprétations la version anglaiao de ce3 Condi
tions générales prévaudra.

8.1.

Ï PRESENTES CONDITIONS GENERALES FORMENT

de- 1 •'•offre • 75.54 1- ••- Hs/WO
19.7.9
21 août
P.ffice....National das Pêches
Tunis

-»T« INTÉGRANTE
D»

DU

TESSfâ(E) a

fsi'innluï'ai

M

P

ivivsiiOrj

-

33C0 AA Sliodrocbt Holland
PO Oox 3
Industriotcrroli» Korkerak

y

4 InJujlri r.v j'j

Tolophono (OIÏVJ) 23C0
Tolox 23G71 !i-,f.k rl
Telcornnu Ihc.Jjfclop
Tradtl rogl:)tur Ooidrocht G32

Office National des Peches,
1, Route de La Goulette...
TUNIS.

FACTUUR

Tunisie.
U.v/Your re*.

PROFORMA - IMVOÏCE
Gnzo/Our .af.

75.641 ~

Hs/WO

Mr.

III siiodrocht, le 21 août 1979

Prix total en
Florins Pays-Bas

pour la fourniture de:
a) Une drague suceuse démontable à désagrégateur
IHC BEAVER 1000 en exécution standard,
essentiellement conforme à la spécification
;
et au plan général no. 734.137A:
. profondeur de dragage maximum
10 m . !
. puissance pour le désagrégateur
150 CV !
. puissance pour la. pompe à déblais
700 CV :
. type de la pompe à déblais
1100-200-400^
. diam. int. du tuyau d'aspiration
450 mm !
. diam. int. du tuyau de refoulement 450 mm ;
b) Services d'un maître-dragueur pour la
surveillance du remontage de la drague sur le!
lieu de travail et pour vous assister et
conseiller votre personnel pendant 4 (quatre)
semaines.
Prix total pour a) + b) , la drague délivrée
f.o.b. Rotterdam
Option:

.

1.450.000,—
i

c) Elément intercalaire avec renvoi d'angle dans j
l'élinde pour dragage à faible profondeur
j
Prix additionel
Prix total f.o.b. Rotterdam

j

1 1. 6 0 0 , —

. . . j

1.461.600,-

Frais de transport Rotterdam-Tunis
Prix total C.I.F. Tunis. . . . . •

123.500,Fl

P.B. 1.5 85.100,--

O.N.P. ,
Tunîs.

Facture-'proforma 75.641 - III
ie 21 ao fit; 19 79.
Page 2.

Délai de livraison: 5 mois, sauf vente intêriir a lire.
Pays d'origine

: Les Pays-Bas.

Paiement

- 50% du prix contractuel a la passation de
commande par remise bancaire sur notre
compte no. 50.0 3.39.010 auprès de nos
banquiers Algemene Bank Nederland N.V.,
Rotterdam;
- 50% du prix contractuel auprès livraison
f.o.b. Rotterdam, ccntre remiss des
documents d'expëdition, d'une Lettre
de Crédit irrévocab]e et divisible,
à ouvrir en notre fa veur chez et
confirmée par nos ba nquiers.

Conditions

"Conditions Générales de L ivraison IHC"
ci--jointes.

Validité

2 mois à partir de la date en rubrique.

Certifiée sincère et correcte.
Sliedrecht, le 21 août 1979.
RUE DFAKLOP BV
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Icle 1-GENE3AU TCP,
Aux fins das pr^vjntoa conditions générales. il taut entendre par:
IHC

IHC tf •M»ncl (M.V. Indusîrioolo .Hancetecombinnîio Holland,
Rotier un) ou \z société associée à IHC Holland référant
•jn offre ft ces conditions;

5.4.

dan*
Client:

touts p •r-anno physiquo ou morale à laquelle est adressée
VoUm y R ,.JV> ci-dossus.

Sous réserva
^boosiüons da l'artlclo 9, Ici présentes conditions
sont applicable-, '• ty'îto livraison do produits ot/ou probation da services faite par <;: •: w. client, sauf dispositions contraires stipulées expressément, et j, ' C.erit, par les parties.
Icle 2 - OFFHSS CT FOïïMATICrâ DU CONTRAT
Touto offre e?t ç'/^optibîo d'être modifié'.? ou retirée, à moins qu'il
n'ait été stipulé
lisltomont quo l'o'fro est forme.
Los plans, cale-'-:, Ulémas. devis et autres données demeurent la pro
priété do IHC 0courront être communiqués à d03 tiers par lo client
sans autorisation
te de IHC.
Le contrat ne
considéré comme conclu qu'après confirmation
écrito par IHC
'j réception do la commando.
Icle 3-PAIEMENT
Sauf disposition ir.traire, une lettre de crédit irrévocable et divisible
établis en 'aveu ';a IHC, couvrant les termes de paiement et énonçant que le pt.- >">t aura lieu sur production des documents usuels
devra être fourr.;ç c-ar la banque du client dans les 15 jours suivant la
conclusion du c. :vat et confirmée par la Algemene Bank Nsdeiîand
N.V. La lettre Gt v/idit devra stipuler que le transport sur le pont de
ùi la livraison en parties seront autorisés.
produits volumint
Tout paiement c.~ ; »feu en florins néerlandais librement convertibles
sur le compte s* .-/S auprès de la banque à désigner par IHC, sans
déduction de irt.:i. '-'a banque ou autres frais.
portent un intérêt de un pour cent par mois à
Los termes non ;
partir de la dett t échéance. En cas da retard de paJament, IHC aura
le droit de cii;;sr i* ia livraison pour une période é^ai3 au retard du
paiement, sanr ;«• s.-jdice de tout autre droit que IHC pourrait faire valoir en cas d'ur; - =4 retard.
IHC est autorise^ = tout moment, même après exécution partielle d'un9
commande, i v.r.. ter avant de poursuivre ses livraisons, ses activités
et ses prest.no-.: _3 services que le client garantisse qu'il sara satisfait aux obhçj
ó rjo paiement et autres obligations. S'il en découle
quelque retarc i -eiai de livraison sera prorogé en conséouence. En
cas de livrais^: -:"3ctuée avant le paiement de la totalité de la somme due aux t:-T:=•3 du contrat, les marchandises livrées demeureront,
pour autant qj; . î loi du pays où se trouveront les produits après la
livraison l'autir:«.r fâ propriété de IHC jusqu'à co que ces paiements
aient été effecz-;
Si une telle législation ne permet pas à IHC de
conserver la
rriàté des biens, IHC bénéficiera de tout autre droit
en la matière :>- = lui reconnaîtra cette législation. Le client accordera
à IHC toute 'LÎS.•stance pour prendre toute mesura recuise pour protéger les droit? c * p-opriéîé de IHC ou autre droit susvisé.
Si par suite c'
? Pénurie exceptionnelle ds matériaux ou d.'une limitation exceptio" vila de l'approvisionnement ou de circonstances ex
ceptionnelles te es que guerre ou événement ou circonstance ayant
les mêmes e-'z^s •?t conséquences qu'une guerro, loa salaires et/ou
frais d'exploits:.-«: •ï et'ou les prix des matériaux atteignent un niveau
tel que l'on ns r j:sse raisonnablement pas s'attendre à co que IHC
prenne à sa c^-; •y l'augmentation des coûts qui en découle, IHC aura
droit à un paie.".".;:nt supplémentaire équitable et raisonnable du client.
Le montant d'L* îi»l paiement supplémentaire sera fixó d'un commun
accord par les r*
ou. à défaut d'un tal accord, par arbitrage conformément aux c positions do l'article 6.

I

O I

5.5.
5.6.

Article 6 - GARANTIE CT RÛCPOÏJOA31LITE
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

IHC garantit la bonne qualité de^ matériaux utilisés et la bonne con
struction des produita pour uno période do six mois à partir do la cfate
ô laquelle les produits n/ou loa servicos sont prêts pour être livrés.
La garantie se limita a la réparation ou ou remplacement gratuit sur
les chantiers do IHC d > pièces défectueuses, à condition qu'une de
mande écrite à cet oflot parvienne è IHC pendant la période de garan
tie ou au plus tard dan.i les quinze jours après l'expiration du délai do
garantie susmentionné. SI (a réparation ou le remplacement sont ef
fectués on un autre lieu, la responsabilité de IHC ce limite aux frai3
que la réparation ou lo remplacement auraient entraînés s'ils avaient
été exécutés sur les chantiers de IHC pondant les heures normales de
travail.
Sauf garantie fournie expressément par IHC dans son offre, IHC n'est
pas responsable pour les données relatives à la capacité, au rende
ment. à la puissance et à d'autros caractéristiques des produits men
tionnés dans des catalogues, illustrations, dessins, plans ou déclara
tions.
Sous réserve des dispositions ci-dessus relatives à la garantie, la res
ponsabilité do IHC n'est plus engagôo, pour quelque vice que ce soit,
après ia date à laquelle le3 produits et/ou services seront prêts pour
être livrés. Le client sauvegardera et indemnisera IHC et son personnel
en cas do demandes, réclamations ou actions de tiers relatives à des
dommages et/ou des dommages corporels causés par les produits li
vrés, y compris les demandes, réclamations ou actions fondées sur la
responsabilité relative aux produits.
IHC n'assumera en aucun cas la responsabilité pour les dommages
découlant de services rendus au client par le personnel de IHC ou
d'un avis écrit ou oral donné au client par IHC, à ia demande du
client.

Article 7 • TAXES
7.1.

Les droits, contributions, impôts ou taxes prélevés par des autorités
autres que celles des Pays-Bas ne sont pas inclus dans les prix de
IHC et doivent être pays?« par le client. Au cas où IHC est tenu do
payer de tels droits, contributions, impôts ou taxes, le client rembour
sera à IHC le montant en question.

Article 8 - ARBITRAGE ET ORCiT APPLICABLE
8.1.

icle 4 - ESSAIS
.

payor uno compensation pour un retard do livraison, le montant do
cc.io compensation n'cxcédora pas 07» do la valeur doa produits livrés
en retard.'
tHC ji'cct en aucun can responsable pour un retard ou un défaut <io
livrwi^j.i d»*) à un incv-ndlo« une inond.ùion, des conditions météorolo
giques p u'icuiijrement rnauva»..-a, uno gi.'urro (dóclaróo ou no.;), df«a
circonstances enateguoa à un ôtaî do guorro, des actoa d'aul'/û: V;
civilc3 ou niiit^ifea, une r;r,V,o, un manquo d'acier coulé ou d«> t >! ;.
ou d^cau!...~;t do touto aiiuo r.i.consîanco inu'jpondauto do la volenti
do IHC. IHC no sora pai rouponcablo pour un retard ou un défaut Oa
livraison dû A un retard ou un défaut du livraison do la. part d'un four
nisseur ou d'un sous traii,int, découlant do tôlier, circonstances. La
responsabilité de IHC est
'TÎ
:nt oxcluo en cas do forco majouro
survenant eprés dépassoiii-^n du délai do livraison convenu.
Lo3 dispositions do «l'Inooi
établies par la Chambre de Commorco jntcrnationa'o à i-'an-,, üO.»t applicables pour l'interprétation dos
termes commerciaux.
rJonobalanl les règles do Incotnrms 1953 relatives au transfert dos ris
ques, toutes les conséquence rj'hostili'én ou d'opérations belliqueuses.
Indifféremment du fait qu i! y nit ou déclaration do guorro ou non, sont
aux risques du cliont à coni^tur do la dato do )a conclusion du contrat.

Avant la livraison d'un?? unité flottante, des essais et/ou des contrôles
seront effectués .r,'-\ fr^s-Das
pour lo compte de IHC et conformément
à la pratique usüv v sinvia par IHC.

U

Tout litige découlant d'un contrat ou de la rupture d'un contrat sora
dôfinitivomont réglé par arbitrato. Si à la date de la conclusion du
contrat, lo client ou i;1.' entropriso associée au client a uno ndrosso
commerciale enregi;Mr«\» dans lo torritoiro des Pays-Qas ou do la f3etgique, l'arbitrage Vira li'cu conformômont aux règlements de l'Institut
néerlandais d'crbitraes (Nodorlands Arbitrato Instituut); dans tous les
autres cas, l'arbitrai» ** fora suivant lo Règlement de conciliation ot
d'arbitrage d:) la Chr.^W-> do Commerce Internationale oar un ou plu
sieurs arbitres nommas «vnformôment ii co Règlement. L arbitrage aura
lieu ô Rotterdam.
Le contrat sera régi p*t to droit néerlandais.

Icle G - LIVRAISON

8.2.

.

ArîïcU 9 - CONDITIONS SP^ÎUCS

.

Sauf disposition o.oitt:*iro stipulée expressément, les produits seront
livrés «départ usino* ou »départ au quai du chantier, d'une entreprise
associé? a IHC, nu
de IHC.
Le délai do livraison ooramonce à courir à partir de la dernière des
dates suivantes:
a) date de la formaten du contrat;
b) dato de réception
premier paiement;
c) dato do la
par IHC do la loUro de crMil, ou tout ect-f
document reaiaa
vue du paiement;
d) date à lami-alta ItU? oat informé i de l'octroi d\na lîcc»n-ce»
tation valables lonuju'tirto telle licence est néccssa
pcvur tV\v-ec*
tion du contrat.
IHC mottra tout on ovntvro afin do respecter !•?
v
,v^
quô dans son o f î * * » ; vll^ n'est loutofoss pas
o
r1
tuels dommage? thvouiani d'un retard c,> livra:.j^.v
ca * o.'
41
l'obligation, on voilu d'une disposition oxpicsso,
OV-*V VN*

En plus dos potente* Conditions générales, I03 Stipulations générato^
concernant IV\ûcuUo:n s;-a t«uvaux déposées lo 2 janvier 1075 au grono
du tribunal d'arrondi-°
ß In Hayo par In Snction 0 do l'Unum
Contrat.» doa Consttvvuv.u do Naviiva aux Pnys-Oas (CEDOSINE). to*
produites f.u voira, p"*i.*pîiqiûMU i't tous Ion travaux effectués par ûuî
dan oî*joî.i qui pou* U propri ifó ou qui sont utilhée par lo cllam
tels quo rOvbiofi, i-aj'.o. itis">n, tranUoimation, modilicntlon ainai q»tn
tous K-a lin\a\«x u-a
on Cohera doa chn^tioid do IHC. Hn t.;n
da con:î!î ontio
v,:-'
Conditions yiSiOiaîoa et lug Stipulation-»
VîiVv^ralr^ ooaoi^nat'.» i a\jv'ut!on îles travaux. 00a rioinlôres
Stipula^
tion:* piévaîoronî.
0 dos pré:ento:t Conditions do llvraijun
«i ont po >
t/avaux vnùa dans lo pr^j;.»ni u/ticlo.
. I n oaa
iu.Ksf;\'i«»v< um 'U'rotaliunu la vur^ion unjtatso do coo Comti
tion?

S PRESENTES CONDITIONS GENERALES FOÜÏVÜNT
iRTIE INTEGRANTE

i DATE DU
)RESSE(E) A

de. l'oftre

21 août
Office National
Tunis.

/S , 0 •« t

" H.^/V.'O

't*
%U>ï.i

Î' c o h x - M ,

<\
"•>.vl>K UL
\\ \\ X!!C
tu,op av
v\AV

'.uro)

-v.

J

O.N.P.,
Tunis.

I.D.

.xca.rcciii
le 21 août 19 79
Proj 75.641 - Hs/WO,
Pago 5.

CONDUITE DE REFOULEMENT POUR "IHC BEAVER 1000"

l.D.1. PärtieR__£our_conduite
Veuillez trouver ci-dessous les prix unitaires (f.o.b. Rotterdam)
pour parties d'une conduite de refoulement, diairu int. 450 ram,
pour la drague IHC BEAVER 1000, selon la "SPECIFICATION DES
PARTIES POUR CONDUITES DE REFOULEMENT DE 400-800 mm incl. BASEES
SUR UTILISATION DE FLOTTSURS WAVIFLOAT".
Qté Description
1

Prix p/piëce (Fis. P,B.)

Jonction das section (manchon
en caoutchouc) pour jonction à
la drague

2 .800 ,-

Section à un tuyau

5.400,-

Section à 18 m (2 sections à un
tuyau et 1 tuyau de refoulement)

11.700 ,-

Section à ancre

18.300 ,-

Jonction à la terre

36 .000,•

Jonction des sections (manchon en
caoutchouc)
Tuyau de refoulement
Coude 90°

2.800 ,-

900 ,•
2.'650

Coude 60°
o
Coude 45

1.900 ,-

Coude 30

1.200 ,-

Pièce "Y"

1.950 ,•

Vanne

5.250,-

Clapet d'aération et de désaération
Jeu de boulons/écrous/brides en caoutchouc)

1 .550,-

950 ,•
20,-

?•

HUSVERMOGEN 15&TON
LANGSHELLING 75 M
DWARSHELLING 103 M
REPARATIE. NIEUWBOUW
BAGGERMATERIEEL

B.V. S C H E E P S W E R F

„DE DONGE"

Postbus 39
4940 AA Raamsdonksveer
Keizersdijk 89
i
Tel. 01621-2220/4205
bg.g.
01834-2465/01620-56273
Telex 54896 Donge NL
Postgiro 134 00 79
Amro-bank R'veer
rek. 47.85.72.808
K.v.K. Waalwijk 12041

Raamsdonksveer,

30th of October

19

79

r

1

Office National des Peches,
1 Route de la Goulette,
Tunis,
Tunesië.
l

Betreft:

Offer without engagement.
Dear Sirs,
Herewith we confirm t;he given hand-written offer,
given during the visit of our Mr. v.d. Kooy in
Mai 1979. 'The pontoon will be built according
the "drawing which we also inclose.
A description of oiir 'delivery is as follows:
Dimensions :
Length

18,00 m.

Width

7,20m.

He ight

1,80 m.

Pontoon / Hull:
The ship's hull will be built of
4 parts in transverse partitions of
each 4,5 metres. The coupling will
be of a sturdy hook-type with bolted
connections on deck. The excavator
will be standing 400 mm lcwer to
increase dredging depth and pénétra4

tion force .

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd op voorwaarden gedeponeerd bij Notaris A. Schaap te Raamsdonksveer.

B.V. SCHEEPSWERF DE DONGE - HOLLAND

Deck

8 mm.'

Bottom

8 mm.

Sides

VERVOLGBLAD NR. 1

10 mm.

All framing of deck/bottom and sides
of bulb profiles: 200 x 9 mm.
. Longitudinal girders will be of
bulb profile: 280 x 11 mm.
Spuds:

.
To stabilize the pontoon while dredging
it will be equipped with 'three spuds,
with a diam of 700 mm plus outside
guidances and strenghtenings. The
length of the spud will be 10 metres.

Winches:
The winches which will lift and push
the spuds and will be of 15 tons capacity
each, the winches will be hydraulicly
driven. The brakes are hydraulicly
integrated; are adepted to this
special purpose and cannot be in
fluenced by weather conditions.
The spuds are lifted and pushed by
chains stretched along the spuds.
Excavator:
A Poclain excavator, type 160 CK, which
is a basic-machine with cylinders,
C 1000 - 90 x 135, will be delivered.
The tracks will have 850 width.

I

•! m:

wiMK-aarnhorien worden uitgevoerd op voorwaarden gedeponeerd bij Notons A. Schaap te Ranmsdoiîî'sveer.

B.V. SCHEEPSWERF DE DONGE - HOLLAND

VERVOLGBLAD NR. 2

The engine is a Deutz-diesel, type
BF 6 L 913 (128,8 KW), aircooled and
executed with heavy-duty airfilter.
The equipment will be as follows:
Boom: 6,50 m. (U 07.548.p5)
Stick: 3,50 m. (C 07.548.62)
Bucket: 1000 litres. (K 27.540.75).
Next items will be integrated ir.
the excavator:
— The E-wiring will be watertight
and resistant to humidity and
salty circumstances.
— The stick will be outfoarned so
that water can never penetrate.
— The kinimatics v/ill be adepted to
water-circumstances and will be
changed for improved penetration.
— A gangway will be built around the
cabin.
— The cylinders will have an addi
tional anti-corrosion treatmentOperation:
The three spuds will be centrally
operated out of the excavator's cabin,
herefor the oil-pressure and quantity
of the hydraulic-crawler engines will
be taken and led to a valve-panel on
the pontoon,., from here electric-valves
will direct the 3 functions (spuds).

AI oii:o werkzaamheden worden uitgevoerd op vqorwaardon gedeponeerd bij Notaris A. Schaap te fiaomsilonksveer.

B.V. SCHEEPSWERF DE DONGE - HOLLAND

VERVOLGBLAD NR.

The excavator will be placed semiflexible with a special designed
rubber-buffering system, thus a safe
life-time increasing arrangement
fixes the excavator on deck, still
it can be dismounted easily.
Engine-room :
One of the ship's parts will be
arranged as an engine-room,
here we find:
-- An 12 KVA generator 220/380V.
-- An 24V generator 60 Amp. h.
. — A battery-bank 4 x 220V.
-- The hydraulic-valve panel.
-- The switch-fuses panel.
-- An emergency hydraulic set, on
which the pontoon can function in
case of break-down of the excavator
of1 if the excavator is off.
-- An alternator 22C-24V.
-- The floor will be covered with
anti-slip-plating.
— A skylight with entrance will be
constructed.

4

I (uro wofk70.imhydon worden uitgevoerd op VQorwnardon gedeponeerd bij Notaris A. Schaap te Ftoomstionksveer.

3

B.V. SCHEEPSWERF DE DONGE - HOLLAND

VERVOLGBLAD NR. 4

Miscellaneous:
— A store in one of the tanks will
be, outf i tted .
-- The pontoon and axcavator will be
insured.
-- 6 pairs of bollards will be placed.
— Ship's inventory and safety devices
will be present.
— Dredginglights will be present.
— A fuel-oil pump will be present .
with filling-hose for the exca
vator.
-- Decklighting will be present.
— A fuel-oil tank will be built in.
— All steel shotblasted in quality
ST 42 with classification certi
ficate.
— The pontoon will be completely
p a in t e d .
— etc.

All the mentioned works will be carried out
complete, so that a shi'p ready for use will
be delivered.
4

A! on/o werkzaamheden worden uitgevoerd op voorwaarden gedeponeerd bij Notaris A. Schaap te Raamsdonksveer.

B.V. SCHEEPSWERF DE DONGE - HOLLAND

VtnVOLGBLAD NR. 5 .

Our price for the dipper-unit, including the
excavator, is DF1 825.000,—, the price is a
fixed one.
The delivery is Rotterdam-pert.
Payment: to be discussed.
We hope to have given You an acceptable offer
and await Your reaction.

Yours Faithfully,

B.V. Scheepswerf De Donge
Raamsdonksveer,
Holland.

Transport: The transport to Tunis we can offer
You for DPI 150.000,—.
(Excluding Unloading).

on;'o wor'.-'a urihodon worden uitgevoerd op voorwaarden gedeponeerd bij Notaris A. Schaap te Raamsdonhuvew.

z

REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE

DE L'AGRICULTURE

Office National des Pêches

Tunis, le

ï

£

6

MIL Wb

1, Route de La Goulet le

TUNIS
Tél. : 246.108 - 246.109 - 258.322 - 259.832

MISTER DIRK HEERES

Telex : 12.388 - OFNAP

i.H.C. DE KLOP

N° lj<}'^'/R.S./MoO.

HOLLANDE

Dir. Am. L. A.T-M.S.&.T.

O B J E T: Contrat e t annexe a u contrat.-

Monsieur,

•
Nous vous transmettons, ci-joint, à toutes#

fins utiles, les contrat et annexe au contrat faits à
Tunis, le 30 Juin 1979»-

m

En vous remerciant d*avance, veuillez agréer,
Monsieur, l'assurance de notre considération distingué«

Le Directeur de 1'Aménagement des
Lacs des Ateliers de^^unis-Marine de 1
Surveillance ,ßt du Transport
ihc de klo**

«aîl-speckt

/-

CODE

3
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OFFICE NATIONAL DES PECHES

„f~i N N E X E

AU

ZTO N T R A T

OBJET : Remise en état du Bull—Dozer F«»B«40

-

/

-

Conformément au contrat signé Je 30 Juin 1979
entre I*0«N«P« Tunisie et ia firme Hollandaise IHC de klob BV
et notamment son article 11-2, il a été convenu ce qui suit s
1°) L® rcmi se en état du Bu 11-Dozer F 0 B e 4O comporte:
« Recti se en état de la pompe hydraulique
« Remplacement des parahuiles

(arbre d'entraî

nement de la pompe hydraulique, Vis sans fin du treuil arrière)«
- Remplacement des coussinets de I'arbre d'en»
trainement du treuil arrières
- Remplacement des ferredos d'embrayage du
treu il«
- Réparation de 1a commande de vîtes©© hydrau
lique câté pompea
- Remi s^en état du panneau de ta lame centra le
avec leur bras«
- Renforcement du bras du gouvernai Ic
- Remplacement d© la chemise du piston du
gouvernai!a
« Remplacement des deux éléments iatéraux de
Sa lame y compris les charnières# las bagues, les axes, etc*««
2°) La supervision des travaux par un technicien
d'IHC, les fournitures relatives à la dit® mise en état seront
supportées exclusi vement par I« fournisseur qui s'y oblige«
Pour I r 0ff i ce National des Pêches S

Pour I'I«H«C n De Kl op

«kA-ev-f-«?;J-

S-~-
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FIG. A
C : Mug'il cephalus; S": A/. saliem; a : M. auralus; r : A/. rama Ja;

] : M. labrosus.
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Production en mg C/m3/^ à la station n° 2
Production en mg C/rn'/ja à Ia station n° 4

2 mars 1970

22 mars 1970

4 avril 1970

21 avril 1970
13 mai 1970
13 juin 1970
sortie en juillet
14 août 1970
22 septembre 1970
20 octobre 1970
17 novembre 1970
23 décembre 1970
26 janvier 1971
24 février 1971

N.B. : Les indications de mois sont également valables pour le tableau n° 1.
Les pointillés au niveau d'août indiquent une discontinuité, la produc
tion étant nulle, son logarithme lend vers —
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MUGIL Mugil 1

1971
FAO SPECIES IDENTIFICATION SHEETS
FAMILY:

MUCILIDAE

Fishing Ar«a 37

(Medit. and Black Sea)

Mugil cephalus Linnaeus, 1758

SYNQNWS STILL IN USE: None

VERNACULAR NAMES:

NATIONAL - ALBN:
ALGR:
BULG:
CYPR:
EGYP:
FRAN:
GREC:

FAO * En : Flathead grey nullet
IT : Muge cabot
Sp : Pardete
ISRL:
ITAL:
LEBN:
LIBY:
MALT:
MONC:
MORC:

Kefal
Kephalos
Bouri
Muge cabot
Kephalos

Klfon gedol harosh
Cefalo
Bouri ram
Bouri
Mulett tal-isved
Musaru
Bouchakfa

ROMN:
•SPAN:
SYRI:
TUNS:
TURK:
USSR:
YUGO:

Laban
Pardete
Bouri
Haskefal
Loban
Cipal batas

DISTINCTIVE CHARACTERS AND DIAGNOSIS:
Body elongate, slightly compressed from side to side; head short and flattened with a broad
terminal mouth; teeth very small, hardly visible; upper lip thin (its greatest depth less than half
the eye diameter) and smooth (without tubercules); a thick adipose lid covers most of the eue; two
dorsal finst the first short, with 4 slender spines; anal fin usually with 8 soft rays; back bluishgrey; belly silvery, often with grey lengthwise stripes.
Other field characters:
stomach with thick walls.

scales large and adherent; no external lateral line; a gizzard-liVe

DISTINCTION FROM MOST SIMILAR SPECIES OCCURRING IN THE .AREA:
Other Mediterranean and Black Sea mugilids differ from M. cephalus
by the absence of a thick adipose lid over part of the eye and by a higher
number of anal rays (9 to 11).
SIZE:

fiugil sp.
Maximum:

120 cm;

conuson:

30 to 50 cm.

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION AND BFJiAVIOUR:
Cosmopolitan species Inhabiting the warm belt
of the Atlantic» Indian and Pacific Oceans and
adjacent seas; very common in coastal waters of the
Mediterranean and the Black Sea, including the Azov
Sea; in the eastern Atlantic it occurs as far north
as the Bay of Biscay.
Schools of M. cephalus occur mostly in shallow
waters especially in coastal lagoons of varying
salinity;
a fast swimmer, leaping out of the water
when disturbed; enters estuaries and rivers for
feeding but spawning takes place in the sea only;
juveniles often concentrate near the outflow of
freshwater streams. In some countries fry of
M. cephalus is brought into fresh- or brackishwater ponds and reservoirs for culture purposes,
generally together with other fish. Promising
results were recently obtained with induced spawning in confinement.
Feeds on minute bottom-living organisms or on algae floating near the surface; also on organic
matter contained in mud and sand.
PRESENT FISHING GROINDS:
Shallow coastal waters including hypersaline lagoons, lower arms of rivers and brackish water
lakes and reservoirs.
CATCHES, MAIN FISHING GEAR AND PRINCIPAL FORMS OF UTILIZATION:
All tnugilid species are included in a single statistical category. Countries reporting on this
category are: Algeria, Egypt, France, Greece, Israel, Italy (1970: 6 900 tons), Libya (1969: 2 500
tons), Malta, Romania, Spain, Turkey (1969: 3 700 tons), USSR and Yugoslavia, the catches in the
area reported for 1970 totalling 17 000 tons.
Caught with gill nets, trammel nets, beach seines, cast nets,handlines and occasionally with
purse seines.
Marketed fresh, frozen or salted; the roe is often marketed as a salted caviar-like product.

MJGIL Mugil 2

1971
FAO SPECIES IDENTIFICATION SHEETS
FAMILY:

MUG1LIDAE

Fishing Area 37
(Mcdit. and Black Sea)
Mugil chelo Cuvier, 1829

SYNONYMS STILL IN USE: Creninugil labrosus (Risso, 1826)
Liza provensalis (Risso, 1826)

12 cm

VERNACULAR NAMES:
FAO - En : Thicklip grey mullet
Fr : Muge à grosses lèvres
Sp : Lisa
ALBN:
ALGR:
BULG:
CYPR:
EGYP:
FRAN:
GREC:

Kephalos
Gabayesh
Mulet à grosses lèvres
Velanitsa

ISRL
1TAL
LEBN
LIBY
MALT
MONC
MORC

Kifon belut hassafa
Cefalo bosega
Bouri sailoun
Bouri
Kaplat
Müsaru
Mulet

ROKN
SPAN
SYRI
TUNS
TURK
USSR
YUGO

Lisa
Kahlayoun
Kef al
Cipal putnik

DISTINCTIVE OlARACTERS AND DIAGNOSIS:
Body elongate, slightly compressed from side to side, head short and
flattened with a broad terminal mouth; teeth very small, hardly visible; upper
lip thick (its greatest *depth more than half the eye diameter); on the lower
edge of the lip, a series (2 to 5 rows) of small tubercules; anal fin usually
with 9 soft rays; the eue is not covered by an adipose lid; colour of the back
bluish-grey; belly silvery, often with grey lengthwise stripes.
Other field characters: two dorsal fins, the first short with 4 slender spines; scales large
and adherent; no external lateral line; a gizzard-like stomach with thick walls.
DISTINCTION FRCM MOST SIMILAR SPECIES OCCURRING IN THE AREA:
Other Mediterranean mugilids differ from M. chelo by the absence of tubercules on the upper lip.
SIZE:
Maximum:

60 cm;

common:

20 to AO cm.

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION AND BEHAVIOUR:
Common throughout the Mediterranean and the
Black Sea; also occurs in the eastern Atlantic
from Scotland and Norway to Morocco.
Schools of M. cheto occur mostly In shallow
waters, often In brackish and coastal lagoons of
varying salinity; a fast swimmer, leaping out of
the water when disturbed; enters rivers and estuaries
for feeding but spawning takes place in the sea.
Feeds on minute bottom-living and planktonic
organisms.
PRESENT FISHING GROUNDS:
Shallow coastal waters, brackish lagoons and reservoirs.
CATCHES, MAIN FICUING GEAR AND PRINCIPAL FORMS OF UTILIZATION:
All mugilid species are included in a single statistical category. Countries reporting on this
category are: Algeria, Egypt, France, Greece, Israel, Italy (1970: 6 900 tons), Libya (1969: 2 500
tons), Malta, Romania, Spain, Turkey (1969: 3 700 tons), USS"R and Yugoslavia, the catches in the
area reported for 1970 totalling 17 000 tons.
Caught with gill nets, trammel nets, beach seines, cast nets and occasionally with purse seines
and handlines.
Marketed fresh, frozen or salted.

MJGIL Mugil 3

1971
FAO SPECIES IDENTIFICATION SHEETS
FAMILY:

MUGILIDAE

Fishing Area 37 (Médit. and Black Sca)
Mugil capito Cuvier, 1829

SYNONYMS STILL IN USE: Liza ramada (Risso, 1826)

VERNACULAR NAMES:
FAO - En
Frr
Sp
NATIONAL - ALBN:
ALGR:
BULG:
CYPR: Kephalos
EGYP: Tobar
FRAN: Mulet porc
GREC: Mavraki

ISRL:
ITAL:
LEBN:
LTBY:
MALT:
MONC:
MORC:

Thinlip grey mullet
Muge porc
Morragute
Kifon matzui
Cefalo calamita
Bouri dahban
Mulett tal-incarrat
Müsaru
Mulet

ROMN:
SPAN: Morragute
SYRI:
TUNS: Bitoutn
TURK: Pulatarina
USSR:
YUGO: Cipal balavac

DISTINCTIVE CHARACTERS AND DIAGNOSIS:
Body elongate, slightly compressed from side to side; head short and
flattened with a broad terminal mouth; teeth very small, hardly visible;
upper lip thin (its greatest depth Less than half the eye diameter) and
smooth (without tubercles); anal JUn usually with 9 soft rays; scales on
the top of the head extending forward to the anterior nostrils} (almost to
the upper lip); eye is not covered by a thick adipose lid; colour of the
back bluish-grey, belly silvery, often with grey lengthwise stripes.
Other field characters: two dorsal fi~.s, the first short with A
slender spines; scales large and adherent; r.o external lateral line; pectoral
fin short; when folded forward its extreme tip at most reaches the rear edge
of the orbit; a gizzard-like stomach with thick walls.
DISTINCTION FRO-Î MOST SIMILAR SPECIES OCCURRING IN THE AREA:
I4ugil cephalus differs from M. capito by the presence of a distinct
adipose lid around the eye, and of usually 8 rays in tne anal fin.

adipose
lid
W

M. Baliens: differs from M. capito
. to 3 grooves (instead of 1) on the scales
(in small fish this is visible only under
paratively long pectoral fin (when folded
past the rear edge of the orbit).

by Its more slender body, by having 2
of the top of the head and the back
a magnifying glass); also by a com
forvard its extreme tip reaches well

scales (schematic)

M. auratus differs from M. capito by the scales on the top of the
head not extending forward beyond the level of the posterior nostrils; also
by a comparatively long pectoral fin; (when folded forward, its extreme tip
reaches well beyond the rear edge of the orbit).
Af. chelo: differs from M. capito by the presence of small tubercules
on the upper lip.
M. labeo: differs from M. capito by its thick upper lip (its depth
greater than half of the eye diameter) and by the high number of rays (li)
In the anal fin.

SIZE:
Maximum:

60 cm;

common:

20

to 40 cm.

M, chelo

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION AND BEHAVIOUR:
Common throughout the Mediterranean and along
the northwestern coast of the Black Sea; also
occurs in the eastern Atlantic, from southern
Norway to Natal (South Africa).
Schools of M. capito occur mostly in shallow
water, especially in brackish and coastal lagoons
of varying salinity; a fast swimmer, leaping out
of the water when disturbed; enters estuaries and
rivers for feeding but spawns in the sea; juveniles
often concentrate in the vicinity of freshwater
outflows.
Feeds on minute bottom-living or planktonic
organisms; also on suspended organic matter.
PRESENT FISHING GROUNDS:
Shallow coastal waters, including lagoons, lower arms of rivers, brackish water lakes and
reservoirs.
CATCHES, MAIN FISHING GEAR AND PRINCIPAL FORMS OF UTILIZATION:
All mugilid species are included in a single statistical category. Countries reporting on this
category are: Algeria, Egypt, France, Greece, Israel, Italy (1970: 6 900 tons), Libya (1969: 2 500
tons), Malta, Romania, Spain, Turkey (1969: 3 700 tons), USSR and "Yugoslavia, the catches in the
area reported for 1970 totalling 17 000 tons.
r*ught mainly with gill nets, trammel nets, beach seines, cast nets and occasionally
seines.
Marketed fresh, frozen and salted.

with purse

HIGH Mugil 4
X971
FAO SPECIES IDENTIFICATION SHEETS
FAMILY:

MUGILIDAE

Fishing Area 37
(Medlt. and Black Sea)
Mugil salicns Risso, 1810

SYNONYMS STILL IN USE: Liza ealiens (Risso, 1810)

FAO - En : Leaping grey mullet
i'r s Muge sauteur
Sp : Galua
NATIONAL - ALBN:
ALGR:
BULG: Ilarija
CYPR: Kephalos
EGYP: Garan
FRAN: Mulet sauteur
GREC: Gastros

1SRL:
ITAL:
LEEN:
LIEY:
MALT:
MONC:
MORC:

Kifon haruz
Cefaio verze
Bouri toubar,
Mulett buri
Müsaru
Mulet

ROMN:
SPAN:
SYRÏ:
TUNS:
TURK:
USSR:
YUGO:

Ostrelnos
Galüa
Karshou
Kefal
Ostronos
Cipal skocac

DISTINCTIVE GiARACTERS AND DIAGNOSIS:
Body slender and elongate, slightly compressed from side to side; head
short and flattened, with a broad terminal mouth; eye not covered by an adipose
lid; teeth very small, hardly visible; scales on the top of head and back with
2 or 3 grooves (in small fish thes* are visible only under a magnifying glass);
upper lip thin (its greatest depth less than half the eye diameter) and smooth
(without tubercles); anal fin usually with 9 soft rays; colour of the back
bluish-grey, belly silvery, often with grey lengthwise stripes.

scales
(schematic)

Other field characters: 2 dorsal fins, the first short, with 4 slender
spines; scales large and adherent; no exterral lateral line; pectoral fin comparatively long (when
folded forward, its extreme tip reaches well beyond the rear edge of the orbit); a gizzard-like
stomach with thick vails.
adipose
lid
DISTINCTION FROM MOST SIMILAR SPECIES OCCURRING IN THE AREA:
Mugil ccphalus differs from M. saliens by the presence of a distinct
adipose lid around the eye and of usually 8 rays in the anal fin.
M* cephalus

M. capito and M. aitratun differ from M. saliens by having 1 groove only
(instead of 2 to 3) on the scales of the top of the he'i and the back (in small
fishes this is visible only.under a magnifying glass); M. capito also differs by
a shorter pectoral fin (when folded forward, its extreme tip does not reach the
rear edge of the orbit).
M. chelo differs from M. ealiens by the presence of small tubercles on
the upper lip.

W

scales (schematic)

M. capito
M. auratus

W. labeo differs from M. saliens by a thick upper lip (its depth greater
than half the eye diameter) and by the high number (11) of rays in the anal
fin.
SIZE:

M. che lo
Maximum:

40 cm;

common:

15 to 30 cm.

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION AND BEHAVIOUR:
Common throughout the Mediterranean and the
Black and Azov Seas; also occurs in the eastern
Atlantic from the Bay of Biscay to South Africa.
Schools of M. saliens occur mostly in shallow
waters, often in brackish and coastal lagoons of
varying salinity; a fast swimmer, leaping out of
the water when disturbed; enters rivers and estuaries
for feeding but spawning takes place in the sea.
Feeds on minute bottom-living and plankton
organisms and suspended organic matter.
PRESENT FISHING GROINDS:
Shallow coastal waters including lagoons, lower arms of rivers, brackish water lakes and
reservoirs.
CATCHES, MAIN FISHING GEAR AND PRINCIPAL FORMS OF UTILIZATION:
All mugilid species are included in a single statistical category. Countries reporting on this
category are: Algeria, Egypt, France, Greece, Israel, Italy (1970: 6 900 tons), Libya (1969: 2 500
tons), Malta, Romania, Spain, Turkey (1969: 3 700 tons), USSR and Yugoslavia, the catches in the
area reported for 1970 totalling 17 000 tons.
Caught with gill nets, trammel nets, beach seines, cast nets and hand lines; occasionally also
with purse seines.
Marketed fresh, frozen and salted.

MJGIl Mjgll 5

1971
FAO SPECIES IDENTIFICATION SHEETS
FAMILY:

MUGILIDAE

Fishing Arsa 37
(Medlt. and Black Sea)
biagil auratus Risso, 1810

SYNONYMS STILL IN USE: Liza aurata (Risso, 1810)

8 cm
VERNACULAR NAMES:
FAO - En
Fr
Sp
NATIONAL

ALBN:
ALGR:
BULG:
CYPR:
EGYP:
FRAN:
GREC:

Platerina
Kephalos
Halili
Mulet doré
Mixinari

1SRL:
ITAL:
LEBN:
LIBY:
MALT:
MONC:
MORC:

Golden grey mullet
Muge doré
Galupe
Kifon happaz
Cefalo dorato
Bouri chilau
Mulett tal-misluta
Mulet

ROMN: Singhil
SPAN: Galupe
SYRI:
TUNS: Saffraya
TURK: Altinbas kefal
USSR: Singil
YUGO: Cipal zlatac

DISTINCTIVE CHARACTERS AND DIAGNOSIS:
Body slender and elongate, slightly compressed from side to side; head
short and flattened with a broad, terminal mouth; teeth small but clearly
visible ; upper lip thin, (its greatest depth less than half the eye diameter)
and smooth (without tubercles); anal fins usually with 9 soft rays; scales
on the top of the head not extending beyond the level of the posterior
nostrils; each scale is provided with one groove; eye not covered by a thick
adipose lid; colour of the back bluish grey, belly silvery, often with grey
lengthwise stripes; a golden blotch on the gill cover.
Other field characters: two dorsal fins, the first short with A slender spines; scales large
and adherent; no external lateral line; pectoral fin comparatively long (when folded forward iLS
extreme tip reaches well beyond the rear edge of the orbit); a gizzard-like stomach with thick walls.
adipose lid
DISTINCTION FROM MDST SIMILAR SPECIES OCCURRING IN THE AREA:
Mugil cephalus differs from M. auratus by the presence of a distinct
adipose lid around the eye and usually 8 rays in the anal fin.
M. cephalus

6cales (schematic)

M. ealiens differs from M. auratus by having 2 to 3 grooves (Instead of 1)
on the scales of the top of the head and the back (In small fishes this is visible
only under a magnifying glass).
A/. capito differs from M. auratus by the scales on the top of the head
extending to the level of the anterior nostrils (almost to the upper lip), by
the comparatively short pectoral fin (when folded forward, its extreme tip
at most reaches the rear edge of the orbit) and by the absence of a golden
blotch on the gill cover.
M. ohelo differs from M. auratus by the presence of small tubercles
on the upper lip.
M. labeo differs from M. auratus by having a thick upper lip (its depth
greater than half the eye diameter) and by the high number of rays (11) in the
anal ffn.

SIZE:
Maximum:

50 cm;

common: 15 to 40 cm.

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION AND BEHAVIOUR:
Common throughout the Mediterranean and the Black Sea; introduced also
into the Caspian Sea; in the eastern Atlantic it occurs from Scotland and
southern Norway to Natal (South Africa).

M. labeo

Schools of M. auratus orcur mostly in shallow
water, especially in coastal lagoons of varying
salinity; a fast swimmer, leaping out of the water
vhen disturbed; enters rivers and estuaries for
feeding, but spawns in the sea; juveniles often
concentrate in the vicinity of freshwater outflows.
Feeds on minute bottom-living and planktonic
organisms.
PRESENT FISHING GROUNDS:
Shallow coastal waters, including lagoons,
lower arms of rivers and brackish water lakes and
reservoirs.
CATCHES, MAIN FISHING GEAR AND PRINCIPAL FORMS OF UTILIZATION:
All mugilid species are included in a single statistical category. Countries reporting on this
category are: Algeria, Egypt, France, Greece, Israel, Italy (1970: 6 900 tons), Libya (1969: 2 500
tons), Malta, Romania, Spain, Turkey (1969: 3 700 tons), USSR and Jugoslavia, the catches in the
area reported for 1970 totalling 17 000 tons. It is estimated that M. auratus makes up about 80 per
cent of the mugilid catches in the Black and Azov Seas.
Caught with gill nets, trammel nets, beach seines, cast nets and occasionally with purse seines
and handlines.
Marketed fresh, frozen and salted.

SERRAN Oleen'1

1971
FAO SPECIES IDENTIFICATION SHEETS
FAMILY:

SERRANIDAE

Fishing Area 37
(Med^t. and Black Sea)
Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)

SYNONYMS STILL IN USE: Morone labrax (Linnaeus, 1758)
Labrax lupue (Lacépède, 1802)

VERNACULAR NAMES:
FAO

NATIONAL

ALBN:
ALGR:
BULG:
CYPR:
EGYP:
FRAN:
GREC:

Lavraku
Spina
Lavrak
Lavraki
Karous
Bar, loup
Lavraki

ZO cm

European seabass
Bar européen
Lubina
ISRL:
ITAL:
LEBN:
LIBY:
MALT:
MONO:
MORC:

Lavraq
Spigola
Ghanbar
Garus
Spnotta
Luvassu
Daru

ROMN
SPAN
SYRI
TUNS
TURK
USSR
YUGO

Lavrac
Lubina
Ghanbar
Qatous
Levrek
Lavraki
Lubin

DISTINCTIVE CHARACTERS AND DIAGNOSIS:
Elongate body and two well separated )dorsal fins, the first spiny ccnâ the second with one spine
and soft rays; back of grey or greenish-black colour, sides silvery, belly white; a small dark patch
cm the upper edge of the gill cover; young fish up to 10 cm in length are often spotted with black.
Other field characters: wide mouth with very small pointed teeth on
jaws, palate and tongue; the teeth on the centre of the palate (vomerine teeth)
form a patch of semilunar shape; gill cover provided with 1 or 2 strong
spines.
DISTINCTION FKOM MOST SIMILAR SPECIES OCCURRING IN THE AREA:
Dicentrarchus punctatus; differs from D. labrax by having always (also
in adult specimens) the back and sides heavily spotted with black, by a large
black patch on the edge of the gill cover and by the different disposition of
the teeth on the centre of the palate (vomerine teeth) which form a T-shaped
patch.

punctatus

i A

SIZE:
Maximica: 100 cm;

common:

about 50 cm.

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION AND BEHAVIOUR:
Common In the Mediterranean, rare In the
Black Sea; also occurring In che eastern Atlantic,
the North Sea and the Baltic Sea.
Inhabits shallow waters over a wide variety
of grounds; particularly common In Inshore waters
(mouths of rivers, brackish lagoons, creeks) and
sometimes even well up-river*
Often used In
pond culture.
Feeds mainly on small shoaling fish and a
wide **ange of Invertebrates Including shrimps,
prawns, crabs, squids and other cephalopods.
PRESENT FISHING GROUNDS:
Shallow coastal waters.
CATCHES, MAIN FISHING GEAR AND PRINCIPAL FORKS OF UTILIZATION:
Separate statistics are not reported for this species.
area reported for 1970 totalled 3 500 tons.

The catch of serranld species In the

Caught mainly with beach seines; with lines and spears In brackish waters.
Marketed fresh or frozen; Its flesh Is highly esteemed.

*ïs<-

SPARID Spar 1
1971
FAO SPECIES IDENTIFICATION SHEETS
FAMILY:

Fishing Area 37
(Medit. and Black Sea)

SPARIDAE

Sparus auratua Linnaeus, 175E

SYNONYMS STILL IN USE: Chryeophrys aurata Cuvier, 1829

VERNACULAR NAMES:
FAO - En
Fr

Sp

NATIONAL - ALBN: Koce
"ALGR: Dorad
BULG: Chipura
CYPR: Tsipoura
EGYP: Denis
FRAK: Daurade
GREC: Tsipoura

Gilthead seabream
Daurade
Dorada

ISRL: Sparus
XTAL: Orata
LEBN: 'iggag
liby: Orata
MALT: Awrata
MONC: Aurad a
MORC: Zrika

RÖHN: Dorada
SPAN: Dorada
SYRI: Jarbiden
TUNS: Jerraf
TURK: Cipura
USSR:
YUGO: Komarca

DISTINCTIVE CHARACTERS AND DIAGNOSIS:
Body oval-shaped^ laterally compressed, deep in front; head strong, snout
blunt, lips thick; eyes moderately developed, their diameter twice, sometimes
a little more, in the preorbital length; jaws bearing in front 6 strong canines
(long, curved and conical teeth) and laterally, 4 to 5 rows of molars (rounded
teeth) in the upper jaw, and 3 to 4 reus in the lower; no cardiform teeth;
back grey and dark blue, sides silvery-yellow with golden reflections in fresh
specimens; a V-shaped golden band between the eyes; a black spot at the
beginning of the lateral line, a rust-coloured spot on the hind edge of the
gill cover and a reddish spot at the axil of the pectoral fin; all these
spots are sometimes rather diffuse.
Other field characters: scales large, pectoral fins long, extending
beyond the' level of the vent.

DISTINCTION FROrvl M3ST SIMIIAR SPECIES OCCURRING IN THE AREA:
Tagellus bogaraoeo differs from 5. auratus by its very large eyes»
whose diameter is longer than the preorbital length.
Diplodus 8argue differs from 5. auratus by the presence of a black
spot on the caudal peduncle, of dark vertical bands on the sides and of
incisors (flattened and cutting teeth) in the jaws.
Pagruß pagruß differs from S. auratus by its pink colouration and
the absence of a golden V-shaped band betveen the eyes, and of the
characteristic spots on the gill cover and at the beginning of the
lateral line.

P.

bogaraveo

SIZE:
Maximum:

70 eta;

common:

about 20 to AO cm.

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION AND BEHAVIOUR:
Very common throughout the Mediterranean;
also present in the Black Sea and on the eastern
Atlantic coasts from the British Isles to Senegal.
Lives in coastal waters down to about 60 m
depth and in saline littoral lagoons.
Feeds on molluscs, crustaceans and wofms.
PRESENT FISHING GROUNDS:
Saline coastal lagoons and coastal waters of
the continental shelf.
CATCHES, MAJ-N FISHING GEAR AND PRINCIPAL FORMS OF UTILIZATION:
Separate statistics for this species are collected in Egypt, Greece, Italy, Spain and Turkey;
the catch reported in 1970 by these countries for the Mediterranean and the Black Sea totalled
1 800 tons. In other countries the species is apparently included in larger statistical categories.
Caught with trammel nets, longlines, pots, fixed nets and fish weirs.
Fishing i6 particularly
intensive in autumn, when the fish leaves the littoral lagoons for the sea.
Marketed mostly fresh, sometimes frozen; its flesh is highly esteemed.

