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BESCHERMING VAN 
UNIEKE MARIENE 
SOORTEN EN HUN 
LEEFGEBIEDEN IN HET 
ZUIDEN VAN CHILI

Je bent reeds lid van het VLIZ .  
Of je hebt een hart voor de zee en zoekt 
een mogelijkheid om de zee als goed 
doel te steunen? Dat kan!  
Het VLIZ, erkend als goed doel sinds 
2013, biedt iedereen immers de kans 
zijn of haar passie en bezorgdheid voor 
de zeeën en oceaan te delen.  
Wat dit concreet inhoudt en betekent, 
ontdek je hier.

De zee als goed doel! 

In de Grote Rede 41 kwam het eerste 
VLIZ-filantropieproject aan bod, dat zich 
afspeelt op ons Noordzeestrand, namelijk 
SeaWatch-B. Maar VLIZ engageert zich ook 
voor projecten in het zuiden waarbij telkens 
de gezondheid van onze oceaan centraal 
staat. Zo steunt VLIZ het project ‘Protect 
Marine Life Chile’.

Netwerk van Mariene reservaten 
oprichten

De ecosystemen in de kustzone van Chili 
behoren tot de meest productieve in de 
wereld. Met name de fjorden en kanalen in 
het zuiden van het land kennen een rijke 
mariene biodiversiteit en worden wereldwijd 
erkend als een top-prioriteit voor natuurbe-
houd. Maar het gebied is ook belangrijk voor 
een reeks recentere economische ontwik-
kelingen die de traditionele levenswijze in 
de vaak geïsoleerde kustgemeenschappen 
aantasten. Aan de erkenning van het wereld-
wijd belang van dit gebied gaan jarenlange 
inspanningen van marien onderzoek vooraf, 
dikwijls in lastige omstandigheden en met 
beperkte middelen. 

Daarom is in de regio een diversiteit aan 
lokale initiatieven opgezet om deze kwets-
bare mariene ecosystemen te beschermen. 
Ook VLIZ wil enkele concrete acties steunen. 
Eén van die acties betreft het oprichten en 
wetenschappelijk ondersteunen van een 
netwerk van beschermde mariene gebieden. 
Deze bevinden zich langs trekroutes of op 
de foerageer- en paargronden van grote zee-

dieren. Vorig jaar nog kregen twee dergelijke 
zeegebieden in de Golf van Corcovado (Chiloé 
eiland, zie kaart) een beschermd statuut. In 
dit gebied, samen zo’n 110.000 ha groot (d.i. 
ongeveer 1/3 van een Vlaamse provincie), 
komen  blauwe vinvissen elke zomer hun 
kalveren groot brengen. Een stap in de goede 
richting!

Om de maatregelen ter bescherming van 
sleutelsoorten en hun leefomgeving te kun-
nen evalueren, is onderzoek en monitoring 
broodnodig. En hier knelt het schoentje: de 
beschikbare middelen voor onderzoek zijn 
steeds té beperkt voor dit enorm en weinig 
toegankelijk gebied. Nu al zetten onder-
zoekers en vrijwilligers verbonden aan de 
lokale universiteit (Universidad Austral de 
Chile) zich in om tijdens veldwerk kostbare 
gegevens te verzamelen over het voorkomen 
van soorten en hun leefgebieden. Via het 
VLIZ doen zij nu een oproep voor hulp bij de 
aankoop van onderzoeksinstrumenten en 
veldmateriaal. Duikuitrusting en akoestische 
apparatuur voor de monitoring van mariene 
biodiversiteit maken hier deel van uit.

Het promoten van ‘best practices’ 
in de lokale economie 

De regio kende in de jaren 1990 een 
enorme groei in de aquacultuursector. De 
kwekerijen liggen echter vaak in de foera-
geer- en paargronden van bedreigde dier-
soorten zoals de blauwe vinvis, Chileense, 
Peale en Burmeisters’ dolfijnen, zeeotters en 
orka’s. Daarom concentreert de tweede actie 
zich op het zoeken naar milderende maatre-
gelen van de negatieve gevolgen en op het 
wetenschappelijk onderbouwen van nieuwe 
en alternatieve praktijken. Praktijken als eco-
toerisme, kleinschalige visserij en traditio-
nele aquacultuur zijn immers ook vaak beter 
aangepast aan de eigenheid van de regio en 
haar bevolking. Met educatieve acties gericht 
op de lokale bevolking, op scholen en techni-
sche universiteiten, streven onderzoekers en 
vrijwilligers ernaar een breder bewustzijn of 
‘oceaangeletterdheid’ te creëren bij de lokale 
bevolking. Onderwateropnames en waarne-
mingen (bv. rond de rijkdom aan soorten en 
het belang hiervan en/of mogelijke bedrei-
gingen zoals verstrikking in netten) kunnen 
hierbij helpen.

Voel je je ook geroepen om deze 
acties te steunen? Dat kan!

Je kunt het VLIZ helpen deze acties te 
steunen door een gift te doen. Voor een gift 
vanaf 40 EUR ontvang je een fiscaal attest en 
recupereer je 45% van deze gift. Je gift gaat 
integraal en rechtstreeks naar dit goede doel! 
Een gift doen kan op www.vliz.be/protect-
marine-life-chile of door te storten op VLIZ-
filantropierekeningnummer IBAN BE70 0017 
1687 3425 (BIC GEBABEBB) van het Vlaams 
Instituut voor de Zee vzw met vermelding 
‘project Chili’. Meer informatie op: 059/34 21 
31 of via filantropie@vliz.be.

De auteurs dragen dit artikel op aan een 
gepassioneerde natuurbeschermer, Doug-
las Tompkins, die op 8 december 2015 op 
72-jarige leeftijd overleed tijdens een kajak-
tocht in Chileens Patagonië. Hij kocht ruim 
800.000 ha land in Chileens en Argentijns 
Patagonië en richtte er natuurparken op. Hij 
creëerde milieubewustzijn bij de plaatselijke 
bevolking en legde mee de grondslag voor 
de milieubeweging in de regio. Hij zorgde 
daarbij ook voor de vrijwaring van unieke 
soorten en hun leefgebieden. Hij hoopte dat 
de mensen hem zouden herinneren, door de 
ongerepte natuur die hij nagelaten heeft: 
“Mensen zullen deze natuurgebieden kun-
nen verkennen en genieten” zei hij: “Denk je 
niet dat dat mooier is dan een graf?”

Ann-Katrien Lescrauwaet (VLIZ),  
Delphine Vanhaecke (VLIZ) & Francisco Viddi 
(Universidad Austral de Chile)
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