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Aparte beroepen

Schildpadden grazen ook
DAG belicht elke week een bijzonder beroep . MarjolijnChristianen (25) is marien ecoloog. Ze
onderzoekt zeegras.
NIELS POSTHUMUS/VERSLAGGEVER
AMSTERDAM

Je onderzoekt zeegras? ‘Ja, zeegras in de wateren rond het Indonesische Kalimantan. Kort gezegd
komt het er op neer dat ik kijk wat
het effect is van de via rivieren aangevoerde bodemdeeltjes op het zeegras voor de kust, en naar de effecten van de begrazing van dat gras
door zeeschildpadden.’
Hoe bedoel je? ‘Voor de kust groeit
zeegras. Dat wordt gegeten door
zeeschildpadden. Maar het kan ook
verdwijnen door de vervuiling en
stoffen die rivieren vanaf het land
de zee invoeren. Ik ga onder meer
kooien bouwen om op sommige
plaatsen de zeeschildpadden van
het zeegras af te houden. Daarna
kan ik die plekken vergelijken met
plaatsen waar schildpadden wel
hebben kunnen grazen.’
Maar wat is precies het belang van
zeegras? ‘Zeegras is in Nederland
belangrijk omdat het de grond vlak
voor de dijken vasthoudt. Zware

Vertre
leidt t

golven brengen die dijken daardoor minder schade toe. In Kalimantan heeft het gras verder vooral nut als kraamkamer van allerlei
leven. Kleine visjes hebben het nodig om op te groeien. En de bevolking van Kalimantan is weer sterk
economisch afhankelijk van de visvangst.’
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Wanneer dacht je: ik ga zeegras
onderzoeken? ‘Een tijd terug onderzocht ik vissen voor de kust van
Tanzania. Die leefden grotendeels
in of rond zeegras. Zo ben ik er in
geïnteresseerd geraakt. Later ben ik
naar Sulawesi gegaan om het zeegras zelf te onderzoeken. En nu heb
ik dus net een nieuw project.’
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En nooit de wereld boven water
willen bestuderen? ‘Ik heb biologie
gestudeerd. Toen ik een aantal jaren geleden in Maleisië ging duiken raakte ik zo gefascineerd door
de wereld onder water dat ik heb
besloten mij te specialiseren in de
mariene ecologie.’
En in die hoedanigheid lekker de
wereld rond te reizen dus. ‘Die kans
is wel groot. Zeker als ik mij verder
blijf specialiseren in tropisch zeegras natuurlijk..’
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