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Milieurampen reportage
De Wondere Vogelwereld van O.C. Hooymeijer

2020 was een rampjaar voor het
milieu van Rusland. Alleen de grootste
incidenten werden bekend en
aangepakt. Actiegroepen hopen op
het langzaam ontwakend bewustzijn
van de bevolking.
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Altijd op cultuurgronden met citrusechter niet gediend en ‘verstopt’ zich bibberend
vruchten als sinaasappel, grapefruit,
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ratuur zodanig te regelen, dat zelfs de meest ver- staan op het menu.
Zang mannetje, een ietwat angstig klinkend
zengende hitte eenvoudig kan worden weerzacht ratelend ‘Brrrrrrrr ... Brrrrrrrr ...
staan.
Brrrrrrrrrrrrrr’. Altijd van verborgen post.
Voedt zich met insecten, doch meest met
Vrouwtje alleen tijdens balts, een luid kwettevruchtvlees. ‘Boort’ met de snavel gaten in rijp
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van schadelijke insecten
kunt vliegen wat je wilt,
en neemt het relatief
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lief.
Balts verrassend. InitiaIedere week beschrijft O.C.
tief ligt bij vrouwtje.
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Mannetje vermoeid in het gras.
deze met opgezette borstve-
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ele miljoenen liters
diesel
stroomden
afgelopen
zomer in
het hoge
noorden
van Siberië
de toendra
in. Lekkende oliepijpleidingen vervuilden rivieren in de Komi-republiek ten westen van de Oeral. In de
Siberische steden Krasnojarsk en
Kemerovo kleurde de hemel zwart
door industriële uitstoot, er was een
lekkende olietanker bij Vladivostok
en massale sterfte van de bodemfauna in de zee voor Kamtsjatka. En
dat was nog maar het topje van de
ijsberg in wat zo op het oog een
rampjaar lijkt voor het milieu in
Rusland.
Toch constateren Russische experts nuchter dat het allemaal nog
erger had gekund en dat 2020 zich in
feite niet noemenswaardig onderscheidt van voorgaande jaren. Het
was doorgaans business as usual, met
hier en daar zelfs een tikje hoop op
verbetering. “Helaas zijn er in Rusland geen statistieken die we echt
vertrouwen”, verzucht Aleksej
Knizjnikov, olie- en gasexpert bij
WWF Rusland. “Maar er zijn cijfers
uit de olie-industrie die laten zien
dat het aantal milieu-incidenten, zoals lekkende pijpleidingen, redelijk
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stabiel is, rond de 10.000 tot 15.000
gevallen per jaar. Van een bijzondere
stijging is vooralsnog geen sprake.”
Over de meeste van die ongelukken hoort de buitenwereld niets.
Volgens Knizjnikov komt dat door
gebrekkige monitoring, maar vooral
ook door hardnekkige pogingen van
zowel overheid als bedrijven informatie over bijvoorbeeld olielekken
binnenskamers te houden, of althans de omvang ervan te verhullen.
“En dat is een groot, systematisch
probleem in ons land. Rusland ligt
op dat vlak ver achter op Europa.”

Een op de duizend
Alleen als milieurampen zo groot
zijn dat ze ook voor de buitenwereld
zichtbaar worden, halen ze het landelijke en soms ook het wereldnieuws, zoals dit jaar gebeurde met
de dieselramp in Norilsk. Door lekkage in een dieseltank in deze meest
noordelijk gelegen stad ter wereld
kwam meer dan 15.000 ton dieselolie in een rivier terecht. Pogingen
het nieuws stil te houden mislukten,
de wereldpers kreeg er lucht van en
uiteindelijk was president Vladimir
Poetin genoodzaakt zich persoonlijk
met de zaak te bemoeien. Dat hielp
in ieder geval om de schade van deze
ramp binnen de perken te houden
en, waarschijnlijk, te voorkomen dat
de brandstof de kwetsbare Pjasinadelta en de Karazee bereikte.
“Gewoonlijk krijgen wij informatie te zien over hooguit een op de
duizend lekken”, zegt Vladimir
Tsjoeprov, hoofd van het energieprogramma bij Greenpeace Rusland. De
organisatie vraagt al meer dan een

