
Honderden schildpadden sterven in 
oceaan bij El Salvador
Zeker 400 schildpadden zijn in de zee bij El Salvador overleden. Milieuorganisaties proberen 
te achterhalen wat de doodsoorzaak is. In 2013 stierven rond dezelfde periode ook al 
honderden schildpadden. Giftige algen waren toen de boosdoener, of dit nu ook de reden 
van de massale sterfte is, weten de autoriteiten niet.

Elise van Joolen 03-11-17, 19:51 

,,Giftige algen komen vaker voor en kunnen zich snel uitbreiden als het zeewater warm is en met 
meststoffen vervuild. Het zeewater wordt dan een vruchtbare voedingsbodem voor algen", zegt 
Tinka Murk, hoogleraar Marine dierecologie aan Wageningen Universiteit.
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,,Soms raakt zeewater vervuild door het lozen van rioolwater of bijvoorbeeld landbouwwater met 
meststoffen", aldus Murk. ,,Wanneer poep en plas in grote hoeveelheden in de zee komen, 
gebruiken de algen dit als voedsel. Zeker als het dan ook nog warm is, zoals in San Salvador, 
kunnen deze kleine organismen snel gaan groeien. Dit wordt ook wel algenbloei genoemd.''

Schildpadden eten geen algen, maar ze komen tijdens het zwemmen toch in aanraking met het 
water waarin de algen kunnen zitten. De schildpadden die nu gevonden zijn, bevonden zich zo’n 
dertien kilometer buiten de Jiquilisco baai langs de kust van San Salvador. Milieuorganisaties 
hebben proefmonsters van de overleden zeeschildpadden genomen om hun doodsoorzaak zo te 
kunnen achterhalen. 

Los guardas del MARN recogieron muestras de las tortugas 
muertas. Serán analizadas en un laboratorio para determinar qué 
pudo matarlas
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Volgens Murk zijn er veel voorbeelden van dieren die door vervuild water overlijden. ,,Zo heb je in 
landen als Australië red tide, een zeer giftige rode alg, die er voor kan zorgen dat hele groepen vis 
dood aanspoelen aan de kust. Dit soort algen zijn niet alleen gevaarlijk voor dieren, maar kunnen 
wanneer ze in aanraking komen met de mens ook ziekmakend of zelfs dodelijk zijn", zegt ze. 
,,Bijvoorbeeld wanneer mensen erin zwemmen of de vis opeten.''

Het kan ook mis gaan wanneer algen in afgesloten zeearmen of meren snel groeien. ,,Wanneer 
deze algen op een gegeven moment afsterven, beginnen zij met rotten. Door deze situatie raakt de 
zuurstof in het water langzaam op, waardoor zowel planten als dieren op den duur stikken'', legt de 
ecoloog uit. Dat scenario sluit ze echter uit. ,,Anders dan vissen ademen schildpadden boven 
water, daarom is het niet waarschijnlijk dat ze hierdoor dood zijn gegaan.''
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De schildpadden die nu gevonden zijn bevonden zich zo’n 13 kilometer buiten de Jiquilisco baai langs de kust van San Salvador. © 
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