
In opdracht van de afdeling Water
(AMINAL) werd door het IBW een vergelij-
kende studie van de historische en actue-
le toestand van de visstand in Vlaamse
rivieren en kanalen uitgevoerd. Het doel
was het opzoeken en bijeenbrengen van
historische gegevens over de visbestan-
den in Vlaamse waterlopen, het vergelij-
ken van de toestand van de visbestanden
vroeger en nu en het omschrijven van rela-
ties tussen (historische) visbestanden en
de verschillende typologieën, teneinde
referentiebeelden voor waterecosyste-
men van verschillende typologie te
schetsen.
Hiertoe werden wetenschappelijke werken
geraadpleegd, maar ook archieven, vul-
gariserende hengeltijdschriften en andere
informatiebronnen. Ook de collecties van
het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuur-
wetenschappen werden nagegaan. Het
tijdschrift bleek heel
wat informatie te bevatten en de jaar-
gangen van 1890 tot 1943 (ca. 10 000
bladzijden informatie) werden daarom uit-
voerig geraadpleegd.
De gevonden historische gegevens waren
afkomstig uit het tijdsvak 1840-1950. Ook
toen al had de visstand te lijden onder
antropogene invloeden. Verstoringen van
water- en structuurkwaliteit waren al langer

aan de orde, en ook visserijgebonden ver-
storingen zoals visserijdruk en het uitzetten
en introduceren van vissen hadden een
duidelijke impact op de toenmalige vis-
populaties.
Eén van de eerste tekenen van verstoring
van onze vispopulaties was de algemene
achteruitgang van de (grote) migratoren.
Trekvissen tussen zee- en zoetwater zoals
rivier- en zeeprik, steur, bot, de zalmachti-
gen, elft, fint, houting en paling waren de
eerste soorten die achteruitgang vertoon-
den, sommigen zelfs in die mate dat ze
volledig uit Vlaanderen verdwenen.
Vooral migratiebelemmeringen en de ver-
storing van de geschikte reproductieom-
standigheden lijken aan de basis te liggen
van hun verdwijning.
Naast de migratoren kenden ook de
stroomminnende soorten in de loop van
vorige eeuw een danige achteruitgang.
Soorten zoals kopvoorn, serpeling, alver,
rivierdonderpad, kwabaal en beekprik die
nogal wat eisen stellen aan de kwaliteit
van hun habitat of aan de waterkwaliteit
blijken in heel wat gevallen zeer vlug te zijn
verdwenen.
Ook de introductie en de verspreiding van
exoten werd gedocumenteerd. Er blijken
rond de eeuwwisseling heel wat introduc-
ties van diverse vissoorten gebeurd te zijn,

en dit op talrijke plaatsen. Deze introduc-
ties hadden een wisselend succes: alhoe-
wel meerdere soorten vrij vlug verdwenen
na hun introductie hebben vele niet-
inheemse soorten zich toch in stand kun-
nen houden en vaak ook hun areaal kun-
nen uitbreiden.
De resultaten van deze studie zijn een aan-
zet voor het schetsen van referentiebeel-
den voor de visstand van onze Vlaamse
rivieren en kanalen. Per (sub)bekken kun-
nen nu streefbeelden omschreven wor-
den afhankelijk van de beleidsscenario's.
Voor het opstellen van deze streefbeelden
zal men moeten uitgaan van wat redelij-
kerwijze kan verwacht worden (bij gewij-
zigd versus ongewijzigd beleid). Uiteraard
zal dit in overleg met de verschillende
actoren rond het water- en milieubeleid in
het kader van het integraal waterbeheer
dienen te gebeuren.
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De vissen uit grootvaders tijd en nu!

Foto: Scheldevisserij te Baasrode rond 1900 (Foto : Scheepvaartmuseum Baasrode)
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e-mail: claude.belpaire@lin.vlaanderen.be

Het Vlaamse palingpolluentenmeetnet ging reeds
van start in 1994. Zopas is er een rapport verschenen

met een compilatie van de resultaten van dit meetnet
over de periode 1994-2001. Tijdens deze periode vonden

317 bemonsteringen plaats op 260 verschillende locaties. Behalve
de standaardanalyses (zware metalen, PCB's en organochloorpesticiden)

werden er op de verzamelde palingen ook nog bijkomende onderzoeken uit-
gevoerd op endocriene verstoring, dioxines, gebromeerde vlamvertragers en
parasieten. Deze nevenonderzoeken gebeurden in samenwerking met
KULeuven, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Rikilt en RIVO. De stan-
daardanalyses werden uitgevoerd door het Centrum voor Onderzoek in
Diergeneeskunde en Agrochemie en het Departement voor Zeevisserij.
De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn:
(1) op 80% van de locaties werd er een overschrijding van de Belgische PCB-
norm aangetroffen, (2) er lijkt een goede correlatie te zijn tussen de vervuiling
aangetroffen in paling en in roofvis van eenzelfde plaats, (3) in Vlaanderen,
voornamelijk in de Westhoek, worden in vis nog steeds extreem hoge lindaan-
concentraties (een pesticide) aangetroffen (4) de herkomst van veel vervui-
lende stoffen, die al geruime tijd verboden werden, blijft nog steeds onduide-
lijk, (5) paling blijkt zeer bruikbaar als biomonitor voor de vervuiling van een
aantal polluenten en dient te worden opgenomen in de milieurapportage
naast de bestaande methoden en (6) de afstemming van het waterbodem-
meetnet van de VMM en het palingpolluentenmeetnet is reeds goed op weg
maar dient nog verder te worden uitgebouwd.
Het volledige rapport en meer informatie hieromtrent is te raadplegen op de
website: bij 'Visstand' en onder het thema 'Vispopula-
tie-onderzoek en vis- en milieukwaliteit'.
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van het VlaamseResultaten

Het Natuurrapport 2003 is uit!
Veel plant- en diersoorten blijven achteruitgaan in Vlaanderen,maar de belangstelling voor natuurbehoud neemt toe. Dit is de
voornaamste vaststelling uit het Natuurrapport 2003. Het Natuurrapport 2003 werd op 20 juni 2003 overhandigd aan kersvers
minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, Ludo Sannen. Het Natuurrapport 2003 brengt een waaier
boeiende informatie over het Vlaams Ecologisch Netwerk, zure neerslag, het duurzaam gebruik van bossen, Rode Lijsten en
nog veel meer! In september verschijnt bovendien een samenvatting met de belangrijkste informatie voor het brede publiek.

,

Palingpolluentenmeetnet van het Vlaams meetnet
Stroomgebiedsneerslagen

Ter ondersteuning van het beheer van de waterlopen
onder haar bevoegdheid heeft de afdeling Water
(Vlaamse Gemeenschap) een strategie ontwikkeld van
metingen, modelleringen en overleg. In hun meetnet
worden in een 100-tal beken in Vlaanderen waterstan-
den en waterafvoer (debiet) gemeten. Om deze metin-
gen te kunnen hanteren in modelleringen dienen ze
gecombineerd te worden met neerslagreeksen. Deze
neerslagcijfers voor de stroomgebieden worden op het
Instituut voor Natuurbehoud door de Onderzoeksgroep
Landelijk Waterbeheer berekend.
Ongeveer 150 vrijwilligers meten dagelijks de hoeveel-
heid regen die gevallen is. Uurlijkse neerslag wordt geme-
ten met een automatisch toestel (pluviograaf). De gege-
vens die uit deze toestellen en handmetingen bekomen
worden zijn niet representatief voor het hele stroomge-
bied. Een regenbui op één plaats in het stroomgebied
kan op een andere plek in het stroomgebied niet voor-
gekomen zijn, of juist veel intenser. Om dit in rekening te
brengen wordt de stroomgebiedsgemiddelde neerslag
berekend.
Uit de analyse van de cijfers kunnen we besluiten dat
vanaf 1998 alle jaren zeer nat waren,metalsuitschieters
1998 en 2001 met gemiddeld meer dan 1000mmneer-
slag. In de figuur zien we dat het veel geregend heeft in
de maanden augustus tot en met december. De hoog-
waterperioden van september 1998 (gemiddeld 72 mm,
maximaal 200 mm stroomgebiedsneerslag in 3 dagen)
en december 1999 (gemiddeld 70 mm, maximaal 95
mm in 10 dagen). Januari tot en met mei waren voor de
jaren 1997-2001 de droogste maanden.



Effecten van zware metalen op de strooiselafbraak
bij verontreinigde baggergronden.

Het vliegend hert
( ) is de
grootste kever van Midden-
Europa. De mannetjes
worden tussen de 4 en 8 cm groot en zijn
onmiskenbaar door hun uitgegroeide gewei-
vormige kaken. De larven leven van ver-
molmd eikenhout en het larvaal stadium
duurt zo'n 5 jaar.
Deze kever is om diverse redenen zeer zeld-
zaam geworden en is dan ook beschermd
door een koninklijk besluit van 1980, de Con-
ventie van Bern en de Habitatrichtlijn. Een
goede bescherming kan echter enkel wer-
ken als het voorkomen van deze doodhout-
kever voldoende bekend is. De kever komt
momenteel nog voor in het Zoniënwoud en
omgeving, Voeren, Mechelse heide, Lan-
klaarderbos (Dilsen-Stokkem), Stamprooier-
broek (Kinrooi) en Grootbos (Riemst). We
trachten echter het volledige verspreidings-
gebied van deze soort in kaart te brengen
en daarom is het belangrijk om zowel oude
als recente waarnemingen door te geven.
Ook gegevens van de reeds bekende popu-
laties zijn belangrijk. Wil je meer weten over
het vliegend hert in Vlaanderen, surf dan
naar:

Lucanus cervus

Arno Thomaes, tel.: 054-43.71.26;
e-mail: arno.thomaes@lin.Vlaanderen.be

www.ibw.vlaanderen.be
Waarnemingen doorgeven aan:

In bossen op verontreinigde bodems of onderhevig aan een sterke atmosferische input
van zware metalen werd door verschillende onderzoekers strooiselaccumulatie vastge-
steld. Het strooisel wordt in die gevallen gekenmerkt door te hoge gehalten aan zware
metalen. Deze stoffen zijn toxisch voor de organismen verantwoordelijk voor de strooi-
selafbraak. Aangezien het strooisel een belangrijke schakel is in het bosecosysteem is het
belangrijk te meten hoe de strooisellaag zich ontwikkelt op verontreinigde baggergron-
den. De strooiselafbraak wordt dus als indicator voor het functioneren van een schermbos
gebruikt.
De effecten van bodemverontreiniging op de strooiselafbraak bij schermbossen op bag-
gergronden werden in detail onderzocht op de proefsite in Meigem. Op deze site werden
de bodem, het strooisel en de boomsoorten in de voorbije jaren intensief bemonsterd.
De site is uitermate interessant omdat het voor drie boomsoorten (zomereik, gewone es
en gewone esdoorn) mogelijk is omte bepalen of er sprake is van een vertraagde strooi-
selafbraak door bodemverontreiniging. Er werd ook onderzocht of het aanbrengen van
een dunne voedselarme afdeklaag resulteert in een betere strooiselkwaliteit.
We observeerden voor gewone es een normale strooiselafbraak terwijl die, in vergelijking
met gegevens voor bossen in het Vlaamse gewest, vrij snel was voor gewone esdoorn en
zomereik. Enkel voor gewone esdoorn leidde de afdeklaag tot lagere gehalten aan zware
metalen in de strooisellaag. Na 15 jaar leidden de bodemvormende processen slechts
tot kleine verschillen in bodemeigenschappen tussen de top- en de diepere bodemla-
gen. Op de proefsite werd eveneens de biomassa aan regenwormen bepaald. Uit de

resultaten blijkt dat deze baggergrond een lage biomas-
sa aan regenwormen heeft en dat vooral de strooiselwor-
men deze terreinen snel kunnen koloniseren. De regen-
wormen op plaatsen met een dunne afdeklaag vertoon-
den lagere lichaamsconcentraties aan cadmium. Deze
resultaten zullen worden gebruikt om het beheer van
schermbossen op verontreinigde baggergronden verder
te verfijnen.
Contactpersoon:
Bart Vandecasteele, tel.: 054-43.71.36;
e-mail: bart.vandecasteele@lin.vlaanderen.be
Bruno De Vos, tel.: 054-43.71.30;
e-mail: bruno.devos@lin.vlaanderen.be

De 'strooiselbakmethode' om strooisel te bemonsteren

De snoek is een belangrijke roofvis in heldere, plantenrijke stilstaande of traag-
stromende wateren. Door de vernietiging van zijn natuurlijke leefomgeving
kende hij een sterke achteruitgang. Vooral in de zwakstromende delen van
rivieren komen de populaties vaak onvoldoende tot ontplooiing.
Jaarlijks wordt snoek uitgezet om de tanende populaties in stand te houden. In
het kader van deze uitzettingen produceert het onderzoekscentrum van het
IBW te Linkebeek jaarlijks snoekbroed via kunstmatige reproductie. De opkweek
van dit broed tot zesweekse snoek gebeurt extensief in vijvers en dit met sterk
variërende resultaten. De intensieve opkweek van snoeklarven onder gecontro-
leerde omstandigheden was echter tot nu toe nog niet efficiënt omwille van
het sterk kannibalistische gedrag van de snoekjes. Om te vermijden dat de
jonge snoekjes elkaar opeten moet levend voeder, zoals nauplii, over-
vloedig gegeven worden. Op zich is het niet heel moeilijk om levend voeder
zelf te kweken maar het is heel arbeidsintensief en duur.
Voor snoek is men er nog niet in geslaagd het levend voeder te vervangen
door een commercieel droog voeder. In 2002 werd daarom in het onder-
zoekscentrum, in samenwerking met de Hogeschool Zeeland, een onderzoek
opgestart met de bedoeling de hoeveelheid levend voeder die nodig is bij de
intensieve opkweek van snoeklarven te verminderen zonder dat dit een weer-
slag heeft op hun groei, hun overleving en het onderlinge kannibalisme. Snoe-
klarven werden daarom, na de absorptie van hun dooierzak, onderworpen
aan vier verschillende condities zowel in zoet als in licht zout water.
De larven waarbij het levend voeder ( ) geleidelijk vervangen werd door
commercieel droog voeder kenden een zeer goede groei en overleving die te
vergelijken waren met die van de larven die enkel levend voeder kregen gedu-
rende het experiment. In de brakke conditie waren na 15 dagen zelfs 96,8 %
van de snoeklarven nog in leven. De groei en de overleving van de larven in
de brakke conditie waren over het algemeen iets beter dan in zoet water. De
snoekjes vertoonden ook minder onderlinge grootteverschillen wat een
belangrijke stap voorwaarts kan zijn om kannibalisme te verminderen.
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Contactpersoon:
Inne Vught, : nne.vught@lin.vlaanderen.betel. 02-380.71.07; e-mail: i

in onderzoek
tegen kannibalisme bij snoekStap voorwaarts

Vliegend hert in
Vlaanderen

De rapporten NARA 2001 en NARA 2003 en de vulgari-
serende samenvattingen kunnen aangevraagd worden
bij , tel 02-558.18.34.
Dit alles is ook digitaal beschikbaar op

anja.de.braekeleer@instnat.be

Http:// .www.nara.be
Contactpersoon: :
Myriam Dumortier, tel.: 02-558.18.09; e-mail: myriam.dumortier@instnat.be

Met behulp van deze regencijfers kunnen de stroom-
gebiedsmodelleringen uitgevoerd worden. Hierbij wor-
den de waterstanden en afvoeren in de beek op ver-
schillende plaatsen en verschillende tijdstippen gesi-
muleerd. Deze modellen laten toe om de invloed
van beheersmaatregelen zoals het bouwen van vis-
trappen en het inrichten van gecontroleerde over-
loopgebieden te evalueren.

Het rapport (IN.A.2003.40) is verkrijgbaar op het Insti-
tuut voor Natuurbehoud, bestellingen@instnat.be en
downloadbaar op www.instnat.be

op de onbevaarbare waterlopen
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