Congres ‘Duurzame Ontwikkeling Suriname’
29 en 30 mei 2008, Paramaribo, Suriname
THE IMPORTANCE OF LIVEHOODS AND WETLANDS RESOURCES
door Minu Parahoe,
Protected Areas/Freshwater Officer, WWF Guianas, Suriname

Het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied heeft in 1987 een speciale status verkregen,
welke inhoudt dat diverse economische activiteiten ontplooit mogen worden binnen de
grenzen van dit estuariene gebied (ca. 130.000 ha), mits er geen negatieve affecten
optreden. Het gebied valt onder categorie VI van IUCN. Dit zeer productief gebied
herbergt diverse producten en diensten die van belang zijn voor niet alleen de lokale
gemeenschap, maar voor de totale Surinaamse samenleving.
Het gebied valt onder beheer van de afdeling Natuurbeheer, die een lokale staff heeft ter
implementatie van de taken en bevoegdheden van deze buitengewone agent van politie.
Naleving van de Natuurbeschermings wet en de daaraan gerelateerde wetten, zoals de
Jachtwet en de Visstandsbeschermingswet, zijn enkele die veelal worden overtreden.
Voor het Bigi Pan bijzonder beheersgebied is er een gedeelde verantwoordelijkheid met
verschillende ministeries, die onder meer voor de ontsluiting moeten zorgdragen of erop
moeten toezien dat de visvangst conform de wet plaatsvindt.
Het is dus zaak dat de gefragmenteerde verantwoordelijken wel dezelfde visie delen
voor wat betreft beheer en ontwikkeling.
De belangrijkste belanghebbenden van dit gebied zijn de bewoners van de
aangrenzende polders in het district Nickerie. Indirect ook de Coronianen. Een studie
verricht in het Bigi Pan gebied wijst uit dat visserij en toerisme de belangrijkste
gebruiksvormen zijn, terwijl niet minder dan 1000 gezinnen in Suriname een directe
danwel indirecte relatie hebben met dit waterrijk gebied voor wat betreft hun
maandelijkse inkomen. Onderzoek verricht van 2004-2007 geeft aan dat er sprake is
van overbevissing en vervuiling.
De laatste jaren is eveneens een trend te bespeuren rond het garnalen seizoen,
namelijk dat vissers dammen doorsteken om de vangst te vergemakkelijken. Hierdoor
verliest het gebied versnelt grote hoeveelheden water, terwijl de visser de mening is
toegedaan dat deze actie resulteert in aanvoer van nieuwe larven die in het mangrove
ecosysteem kunnen groeien tot volwassen stadia.

Andere problemen waarmee het Bigi Pan gebied te kampen heeft, zijn onder andere
onvoldoende menging van zoet en zoutwater door achterstallig onderhoud van de
waterwegen en dichtslibbing van kreken.
Stropers, en het ontbreken van een afvalbeleid maken dat het gebied inboet aan
esthetische waarde, maar ook dat de water kwaliteit wordt beïnvloed met als gevolg dat
de habitat van juveniele aquatische organismen wordt aangetast.
Een survey uitgevoerd in het district geeft aan dat betrokkenheid van de lokale
gemeenschap in Nickerie zover gaat, dat lokale organisaties jaarlijks awareness
activiteiten ontplooien om het behoud van wetlands te promoten. Trainingen worden
gefaciliteerd door lokale organisaties om duurzaam economische activiteiten te
ondernemen. De Nickerianen beseffen dat een stuk traditie van visvangst verloren dreigt
te gaan, indien er niet snel een verandering komt in het gedrag van de gebruikers. De
survey geeft voorts aan dat jaarlijks ca. USD 1 miljoen kan worden ingezameld in
Suriname ten behoeve van het behoud van deze wetlands.

