
 
 

  

 

Zoetwatergebieden en hun biodiversiteit zijn van cruciaal belang voor 
duurzame ontwikkeling. Het onderzoeken van de biodiversiteits-
dynamiek en het begrijpen van het verband met aquatische 
biodiversiteitsbehoudsinspanningen, zoals stakeholderparticipatie en 
nationaal beleidsscenario, is dus belangrijk voor beheer van 
zoetwaterbronnen en goed geïnformeerd beleid en besluitvorming.  
 
Deze studie over zoetwatermeren uit de Ethiopische Rift Valley bouwt 
voort op onze eerste bevindingen van stakeholderbesprekingen en 
beleidsevaluaties op wetlandgebied, waaruit bleek dat Koka Reservoir 
en Lake Ziway aanzienlijk belangrijk zijn vanuit het oogpunt van 
gemeenschapsonderhoud en biodiversiteit. De aquatische systemen en 
hun stroomgebied worden echter over-geëxploiteerd voor beperkte en 
kortetermijn economische voordelen zonder inzicht in de rol, 
dynamiek of het belang van biotische gemeenschappen. 
 
We onderzochten in detail de plankton-gemeenschapsstructuur en 
interacties met betrekking tot de belangrijkste ecologische 
determinanten tijdens droge en natte seizoenen. In het Koka-reservoir 
vonden we dat afzetting van sediment een van de sleutelfactoren is 
die de structuur en interacties van planktongemeenschappen 
beïnvloedt. In Lake Ziway, gekenmerkt door uitgestrekte 
wetlandvegetatie, bleken de emergente macrofytenvegetaties de 
cyanobacteriële biomassa te verminderen en om dense en diverse 
zooplankton-gemeenschappen te ondersteunen. 
 
Een merkbare afname in cyanobacteriële biomassa werd waargenomen 
tijdens de periode van hoge cyclopoïde copepode dichtheid. 
Voedingsexperimenten bij blootstelling aan verschillende combinaties 
van fytoplankton suggereerden echter een algehele trofische 
ontkoppeling tussen cyanobacteriën en deze zoöplanktongroep. 
Daarom kunnen begroeide oevers van zoetwatermeren de trofische 
koppeling tussen fytoplankton en zooplankton verbeteren en behoren 
ze daarom tot prioritaire beschermingsgebieden. 
 
De resultaten van deze studie stelden ook beheersopties voor, 
waaronder de ontwikkeling van een op zichzelf staand wetlandbeleid, 
implementatie van bestaand watergerelateerd beleid door middel van 
stakeholder- en multisectorale samenwerking, navolgen van 
internationale wetlandverdragen en opname van wetenschappelijke 
bevindingen in beleid en besluitvorming. 
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