Nieuwflits mei 2010
Graag willen wij u op de hoogte brengen van twee punten die ons milieu aan
gaan en een bedreiging vormen voor vissoorten over de gehele wereld.
1. De oIieramp in de Golf van Mexico
2. De CITES‐conferentie over de handel in bedreigde dieren

OLIERAMP
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen
van de olieramp op de natuur in de Golf van Mexico. In het gebied leven
naar schatting tussen de 400 en 600 soorten die direct gevaar lopen, van
kwetsbare vogelsoorten langs de Amerikaanse kust tot verschillende
soorten zeeschildpadden.
Het WNF werkt op dit moment samen met de WWF‐collega's in de
Verenigde Staten en met de Belgische organisatie Sea Alarm om een goed beeld te
krijgen van de situatie ter plekke.
In het Amerikaanse kustgebied leven kwetsbare vogelsoorten, zoals de bruine pelikaan en de
roodhalsreiger.
Uitgerekend op het moment van de olieramp is het voor veel vogels
broedseizoen.
Zo legt de koningsstern zijn eieren op de stranden en duinen van de
Amerikaanse kust.
De gevlekte Florida‐eend is de enige eendensoort die broedt langs de kust van
de Golf van Mexico. De olieramp kan verschrikkelijke gevolgen hebben voor kwetsbare soorten als deze.
Behalve langs de kust leven er in het water ook allerlei bijzondere soorten. Bijvoorbeeld de
lederschildpad.
Deze zeeschildpad staat op de Rode Lijst van de IUCN als ernstig bedreigd.
De bedreigde westelijke populatie van de Atlantische blauwvintonijn keert juist nu terug naar het
rampgebied om zich voort te planten.
Het WNF hoopt dat het lek in de oliepijp zo snel mogelijk wordt gedicht.
Op korte termijn is het belangrijk dat er veel hulp beschikbaar komt voor het schoonmaken van vervuilde
kuststroken en met olie besmeurde dieren.
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De CITES‐conferentie
De handel in bedreigde planten en dieren is op 25 maart 2010 geëindigd in een grote teleurstelling voor
het WNF en alle landen die het WNF serieus steunen in de bescherming van dier‐ en planten.
Alle belangrijke voorstellen om vissen en koraal te beschermen tegen
overmatige handel haalden het niet.
Zo werd het voorstel van Monaco om de handel in Atlantische
blauwvintonijn helemaal te verbieden (door plaatsing op Lijst 1)
weggestemd.

Ook voorstellen om de handel in rood en roze koraal en in haaien aan
banden te leggen, (plaatsing op Lijst 2) haalden het niet.
Aanvankelijk zou alleen voor de haringhaai een vangstbeperking
gaan gelden, maar dit besluit werd op de allerlaatste dag
teruggedraaid.

Dit was een grote schok van de WNF‐delegatie ter plekke.
Het is beschamend om te zien hoe de meeste landen die bij het verdrag zijn aangesloten, economische
en politieke belangen laten prevaleren boven de wetenschappelijke feiten.
“Sommige dieren staan als gevolg van handel echt op uitsterven”, aldus Lonneke Bakker van WNF, die bij
de conferentie aanwezig was en deskundig is op het gebied van handel in dieren.
Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten.
Het WNF gaat door met bescherming van dieren, zowel in de zee als op het land.
In de zeeën zullen we doorgaan met het tegengaan van de bijvangst van haaien en het creëren van
beschermde gebieden onder water.
Verder roept het WNF consumenten op, met name ook in Azië, om de haaienvinnensoep en
blauwvintonijn te laten staan.
IDD krijgt van het Wereld Natuur Fonds updates, wij zullen jullie op de hoogte houden via de nieuwsflits
over de ontwikkelingen van de olieramp in Mexico en de bedreigde diersoorten onder water.
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