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Mythische Amazonebewoner eindigt vaak als visvoer

Roze rivierdolfijn bedreigd
door Sandra Korstjens
SAO PAULO • Roze rivierdolfijnen komen
maar op één plek in de
wereld voor: de Amazone. En terwijl het regenwoud steeds verder
krimpt, worden ook
deze zoogdieren bedreigd. De daders zijn
meestal vissers die het
dolfijnenvlees als aas
zouden gebruiken.

De zon weerkaatst fel in
het troebele water van de
Braziliaanse Rio Negro, de
zwarte rivier. Op een houten stijger staan toeristen in
badkleding en met oranje
reddingsvesten geduldig te
wachten tot ze het water in
mogen. Een medewerker
van de reisorganisatie haalt
een grote emmer vis tevoorschijn. Het
is voedertijd
en dat weten
de
hoofdrolspelers van
vandaag
maar al te goed.
Plotseling schieten drie
dolfijnen uit het water. Ze
hebben allemaal een roze
gloed en zijn een stuk plomper dan hun soortgenoten
die in zee wonen. In groepjes van vijf mogen de toeris-

ten vijf minuten het water in
om de dieren van dichtbij te
zien en foto’s te maken.
De dieren zorgen voor een
mengeling van bewondering en ontzag, hoewel sommige bezoekers de zwempartij vooral erg spannend
lijken te vinden. Volgens
gids Marco d’Avila komt dat
doordat de roze rivierdolfijn
een mythisch dier is in Brazilië: „Mensen denken dat
hij middenin de nacht het
water uitkomt en verandert
in een knappe jongeman.
Hij neemt meisjes mee naar
de bodem van de rivier en
als ze terugkomen zijn ze
zwanger.”
De mythe van de dolfijn
dient dan ook vooral om seksueel misbruik te verdoezelen. Maar niet alleen jonge
meisjes zijn slachtoffers in
de Amazone, ook de dolfij-

Toeristen kijken toe hoe een
roze dolfijn wordt gevoerd.
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Vrees voor einde
vangstverbod
nen zelf worden bedreigd.
Hun aantal halveerde in
slechts tien jaar tijd, zo
blijkt uit onderzoek van biologe Vera da Silva.
Ze bestudeert de dieren al
sinds 1979 en heeft haar hele
leven aan hen gewijd. „Op

sommige plekken waar
eerst heel veel dieren zaten,
zie je nu soms dagenlang
geen dolfijnen”, vertelt ze in
haar kantoortje in de Amazonestad Manaus. „Vissers
vangen de dolfijnen om het
vlees te gebruiken om de pi-

racatingavis te vangen”, legt
de biologe uit.
In een poging de dolfijnen
te beschermen werd in 2015
een moratorium van vijf jaar
ingesteld. De vangst en handel in de piracatingavis
werd verboden. „Een adem-

pauze voor de dolfijnen”, zo
omschrijft Vera de maatregel.
Maar visser Elioni Pereira
uit Manacapuru, op zo’n
honderd kilometer van Manaus, is nog altijd woedend.
„Ze verboden de vangst van

de ene op de andere dag.
Terwijl het onze belangrijkste bron van inkomsten was.
We vingen soms wel duizend kilo vis in één nacht.”
De werkplaats waar hij
vroeger de vissen schoonmaakte, is nu uitgestorven,
net als alle andere werkplaatsen langs de rivier. In
de deelstaat Amazonas zijn
naar schatting 15.000 vissers zoals Elioni door het
moratorium getroffen. „En
we gebruikten hier helemaal geen dolfijnenvlees om
de piracatinga te vangen”,
vertelt de visser. „We gebruiken dierenvet en een
ander type meerval om te
vissen.”
Het is onmogelijk om te
weten of Elioni de waarheid
vertelt. Maar biologe Vera
gelooft er niets van. „Het is
niet mogelijk om zoveel ton
vis te vangen met alleen
maar dierenvet.” Volgens
haar was Manacapuru juist
één van de gebieden waar
het dolfijnenvlees het meest
werd gebruikt. Ze maakt
zich zorgen over het feit dat
het moratorium eind dit
jaar afloopt. „De vissers zullen dan zonder twijfel weer
meer dolfijnen gaan doden.”

