thematische Fiche

dimensie
Le journal de la coopération belge

Op de bres voor
biodiversiteit
WAT IS BIODIVERSITEIT?
Biodiversiteit, ook biologische diversiteit genoemd, is de verzamelnaam voor de uitzonderlijke variatie aan leven op aarde.
Biodiversiteit staat voor:
• de diversiteit aan soorten (dieren, planten, zwammen,
algen, bacteriën, virussen…),
• de diversiteit binnen eenzelfde soort, of genetische
diversiteit (verschillen in grootte, vorm, kleur…),
• de diversiteit aan ecosystemen, met name de verschillende
leefomgevingen (vijver, woud, koraalrif…), de soorten die
er leven en de interactie tussen de soorten.
Hoeveel soorten er nu precies op aarde leven, is moeilijk te
becijferen. Vele zijn microscopisch klein, leven verborgen of zijn
gewoonweg nog niet ontdekt. Tot nu toe zijn wereldwijd 1,9
miljoen soorten beschreven, maar dit is slechts het topje van
de ijsberg. Wetenschappers ramen het aantal soorten op 13 à
15 miljoen. Elk jaar worden 10.000 nieuwe soorten ontdekt,
voor het merendeel ongewervelden.
Brazilië is het land met de grootste biodiversiteit. Daar leven
minstens 20 % van de tot nu toe beschreven soorten. Veel

soorten van economisch belang zijn uit dit land afkomstig: rubberboom, ananas, aardnoten…

BELANG
Biodiversiteit is ons ‘groene kapitaal’. Het is de bron van onze
voeding, onze gezondheid, ons dagelijks leven. De goede werking
en het evenwicht van de planeet hangen ervan af.
Het is de oorsprong van ontelbaar veel producten: voedsel, textielvezels, werkzame stoffen van geneesmiddelen, brandstoffen,
bouw-, isolatie- en decoratiematerialen…
Het leven op aarde is afhankelijk van de werking van ecosystemen. Regenwouden en wetlands (waterrijke gebieden) fungeren
als spons, filter en reservoir van drinkwater. Zonder bestuivers
(insecten, vogels en zoogdieren) zou een groot deel van de fruiten groentesoorten niet groeien. Plantensoorten - gaande van de
struise bomen in het regenwoud tot de microscopisch kleine wiertjes van het fytoplankton - zijn onmisbaar voor de wereldwijde
klimaatregeling. Ze absorberen immers koolstofdioxide (CO2) en
produceren zuurstof. En zo zijn er nog tal van voorbeelden.
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Dit verdrag vormde het uitgangspunt van talrijke acties waarmee het verdwijnen van soorten en de aantasting van ecosystemen werd tegengegaan. Toch blijken deze acties niet te
volstaan. Het doel van het verdrag om het verlies aan biodiversiteit tegen 2010 terug te dringen zal niet worden gehaald.
Voor de nabije toekomst valt trouwens het ergste te vrezen.
De weinig duurzame wereldeconomie en de bevolkingsgroei
zetten de natuurlijke ecosystemen hoe langer hoe meer onder
druk. Vandaar de nood aan een ontwikkelingsbeleid dat rekening houdt met de rol die biodiversiteit speelt in het kwetsbare
evenwicht van de aarde.

Beschermde gebieden
Een van de pijlers van het biodiversiteitsbeleid is de aanwijzing van beschermde gebieden die dienst doen als habitat voor
bedreigde dier- en plantensoorten. In de huidige stand van
zaken is ongeveer 12 % van het aardoppervlak aangewezen als
beschermd gebied. Daarentegen is slechts 1 % van het mariene
milieu beschermd gebied. Zeeën, oceanen en kustgebieden
met hun rijke biodiversiteit staan nochtans sterk onder druk:
overbevissing, verontreiniging, winningsindustrieën, massatoerisme…
Het is cruciaal de noden van de plaatselijke bevolking niet uit
het oog te verliezen. Zo kunnen beschermde gebieden een
doeltreffend middel zijn tegen armoede omdat de natuurlijke
rijkdommen er worden beschermd: hout, producten van jacht

Het nationale park Banc
d’Arguin in Mauritanië:
een participatieve
benadering
Het nationale park Banc d'Arguin is een uniek beschermd gebied
van zandduinen, moeraslanden, eilandjes en ondiepe kustwateren. Het staat bekend om de aanwezigheid van zeeschildpadden, dolfijnen, roggen en haaien en om de opmerkelijke
diversiteit aan trekvogels die er overwinteren. Het vervult een
sleutelfunctie in het behoud van de mariene biodiversiteit in
de regio. De bevolking bestaat uit Imraguen-vissers die als enigen de traditionele visvangst mogen beoefenen en nomadische
herders die dromedarissen, geiten en schapen telen. In samenspraak met de bevolking werd een programma voor natuurbehoud en duurzame ontwikkeling opgezet dat het gebruik van
duurzame vistechnieken stimuleert, visserijproducten valoriseert (keurmerk voor eitjes van de hardervis, commercialisatie
van op traditionele wijze gedroogde vis…), het ecotoerisme promoot (door vrouwen geleide kampeerplaatsen), een systeem
van maritieme controle opzet en het wetenschappelijk onderzoek aanmoedigt.

en visvangst, en oogst van wilde producten. Ter compensatie van het beschermde gebied kunnen alternatieve inkomsten
worden aangeboord: ecotoerisme, ambachtelijke producten,
bijenteelt…

Biodiversiteit in de landbouw
Om de biodiversiteit in stand te houden is ook een verbetering
van de landbouwproductiesystemen nodig. De wisselwerking
tussen de landbouw en de ecosystemen in een gebied met een
rijke biodiversiteit komt immers de productiviteit ten goede:
biologische bestrijding van schadelijke insecten door middel
van hun natuurlijke vijanden en parasieten, bestuiving door
insecten, vogels en vleermuizen, het vruchtbaar houden van
de grond door micro-organismen… Voor de toekomst dienen
zich twee grote kansen aan: enerzijds, de diversificatie van de
productie en de teelt van oude gewassen en gewasvariëteiten
en anderzijds de uitbreiding van het landbouwareaal beperken
door een doelgerichte intensivering van de landbouw (zonder
uitvoerig gebruik van meststoffen en pesticiden).

Groentetuinen
in Vietnam
Met 800 gecultiveerde soorten is Vietnam een van de
koplopers in landbouwdiversiteit. De lange traditie van
groentetuinen (of de combinatie van land- en bosbouw) is
daar niet vreemd aan. Deze tuinen leveren voedsel, specerijen, geneeskrachtige kruiden, veevoer en bouwmateriaal. Het zijn schatkamers van bomen, struiken, groenten,
grassen en kruiden. Op een gemiddelde oppervlakte van
een kwart hectare worden voedingsgewassen in honderden soorten en variëteiten geteeld. Belangrijke gewassen
als banaan, papaya, maniok, taro en bataat groeien er in tal
van variëteiten. Sommige gezinnen halen tussen 50 en 60%
van hun inkomen uit de eigen tuin. Door de reorganisatie
van de landbouw in de voorbije decennia gingen de traditionele teeltmethoden teloor. De overheid heeft nu een programma opgezet om de duurzame exploitatie van de eigen
groentetuin te stimuleren.

Het behoud van de biodiversiteit speelt zich niet alleen op het
terrein af. Ook verantwoord consumeren draagt in belangrijke
mate bij tot de instandhouding van de natuurlijke rijkdommen
en de ecosystemen, die hierdoor minder onder druk komen te
staan (overexploitatie, verontreiniging…). Dit is een stap die
iedereen kan zetten. Iedereen kan in zijn dagelijks leven kleine
daden stellen: zuinig zijn met water, afval composteren, biologische en fairtradeproducten kopen, minder verkwisten, geen
souvenirs kopen waarvoor bedreigde diersoorten zijn gedood.
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Het boek "366 tips voor de biodiversiteit" bevat heel wat actietips voor thuis en op reis.
Op de site www.biodiv2010.be kan je een gratis exemplaar aanvragen.

Anne Franklin en Charlotte Degueldre

Wat doet België?

online

België besteedde in 2008 122 miljoen euro aan milieu, waar-

www.cbd.int

onder ongeveer 32 miljoen aan biodiversiteit. Dit omvat

(Secretariaat van het Biodiversiteitsverdrag)

onder meer de steun aan het Koninklijk Belgisch Instituut

www.millenniumassessment.org

voor Natuurwetenschappen, dat het VN-Verdrag van de

(Millennium-ecosysteemevaluatie)

Biodiversiteit opvolgt en het Zuiden know how bijbrengt. Het

www.greenfacts.org/nl/digests/biodiversiteit.htm

Wereldnatuurfonds ontvangt fondsen voor de bescherming

(wetenschappelijke rapporten over biodiversiteit bewerkt

van de Congolese bossen. Ook de gouvernementele samen-

voor een breed publiek)

werking werkt soms rond biodiversiteit. Zo werd in Tanzania
het beheer van een natuurpark (Selous Game) verbeterd. In
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hun recent hernieuwde samenwerkingsprogramma hebben
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Tanzania en Peru ‘milieu en beheer van natuurlijke rijkdommen’ als prioritaire sector gekozen.
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