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Inleiding

Het doel van deze studie is een gedetailleerd overzicht te geven van het huidig visbestand in het
Schulensmeer, alsook de toestand van de populatiestructuur van de aanwezige soorten weer te geven
en het berekenen van de visbiomassa, via een vangst- terugvangst techniek.
Een gelijkaardige studie werd in 1988 uitgevoerd en voorgesteld in het rapport 'Evaluatie van het
visbestand van het Schulensmeer' (Belpaire et aL., 1989). Om het mogelijk te maken de resultaten van
1999 te vergelijken met de resultaten van 1988, was het noodzakelijk de visbestandanalyse met
dezelfde methodologie uit te voeren als in 1988.
Het Schulensmeer is één van de grootste meren in Vlaanderen (90 ha). Het meer biedt dan ook een
potentiële ruimte voor een belangrijk visbestand met een relatief grote soortendiversiteit.
Vanwege de grootte en de soortenvariatie is dit meer ook een populair hengelwater. Om die reden
wordt het visbestand jaarlijks aangevuld met pootvis. Tijdens de evaluatie van de visbestandopnames
zal dan ook worden rekening gehouden met het herbepotingsbeleid.
Tussen 1988 en 1999 werden enkele natuurtechnische milieubouw-ingrepen gerealiseerd, zoals het
aanleggen van twee paaiplaatsen, het in verbindingstellen van een aangrenzende vijver en het
aanplanten van waterplanten. De invloeden van deze ingrepen op het meer zullen worden beschreven.
Omwille van de verbinding met de Demer staat dit meer onder een constante druk van toenemende
eutrofiëring. In het rapport zal worden besproken in hoever deze een invloed heeft op het visbestand.
Deze studie startte in 1998, maar door de overvloedige regens en overstromingen midden september
werd het buitenbekken in gebruik genomen en evolueerde het wateroppervlak van het meer van 90 ha
naar 500 ha. Hierdoor was het onmogelijk een vergelijkbare studie als in 1988 uit te voeren en werd
het onderzoek één jaar uitgesteld.
De vissers van het Schulensmeer werden eveneens betrokken bij deze studie, door het invullen van een
hengelenquête die samen met de Verenigde Vissers Schulensmeer (VVSM) was opgesteld. Deze
enquête geeft bijkomende informatie omtrent het visbestand in het meer.
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1. Ontstaan en situering van het Schulensmeer

1.1. Inleiding

Daar de depressie van het Schulensbroek, gelegen aan de samenvloeiing van Demer, Herk en Gete, op
het grondgebied van de gemeenten Herk-de-Stad, Lummen en Halen regelmatig overstromingen kende
bij grote wateraanvoer, voornamelijk in de winter, werd in 1974 besloten een wachtbekken te maken
in deze zandafzettingen.

•
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Aangezien er tevens een grote behoefte was aan zand voor allerlei openbare werken o.a. voor de
aanleg van de A2 autosnelweg, werd besloten om een groot meer te graven in het Schulensbroek, I

eerder dan allerlei kleine zandwinningputten aan te leggen. Dit meer kon dan naast
zandwinningsgebied en wachtbekken ook dienen als recreatiegebied.
Op dit ogenblik wordt het Schulensmeer druk bevist en doet het ook dienst als watersportcentrum.
Het wachtbekken heeft een bergingscapaciteit van ongeveer 10 miljoen m3

. Het binnenbekken, met
een oppervlakte van 90 ha wordt permanent gebruikt, het buitenbekken doet enkel dienst bij zeer grote
watertoevoer. Beide delen zijn omgeven met dijken met een gemiddelde hoogte van 3.5 m (Verhille
en Peeters, 1980).

Voor een meer historisch overzicht van het Schulensbroek-gebied verwijzen wij naar Van Gucht
(1980). Het is hierbij interessant te vermelden dat tot voor 150 jaar ruim de helft van de inwoners van
Linkhout nog vissers waren, wat wijst op het toenmalig economisch belang van het broek. Ook in het
maandblad van de Verenigde Vissers Schulensmeer zijn in 1992 een reeks artikels verschenen omtrent
de geschiedkundige gegevens van het Schulensbroek.

1.2. De geomorfologie van het meer

Het meer werd in drie stappen uitgegraven. In 1974 werd het gedeelte van oost naar west uitgegraven,
zodat het meer een langgerekte vorm had. In 1979 werd de pijpenkop gegraven. Dit is het zuidelijke
gedeelte van het meer. Ten laatste werd in 1981 het gedeelte tussen het watersportcentrum en het
grotere eiland (vogeleiland) uitgegraven (dit werd in 1974 niet uitgegraven). Bij de uitgravingen heeft
men telkens gebruik gemaakt van een cutterzuiger.
In de pijpenkop lag een zeer harde oerlaag op de bodem bestaande uit kiezel en zand. Hierdoor was
het moeilijk dit gedeelte uit te graven. In dit gedeelte van het meer is de bodem ook zeer oneffen.
Tijdens het onderzoek in 1988 werd de diepte van het meer opgemeten met een gecombineerde
dieptemeter en visdetector (Lowrence), door middel van een sonarsysteem. Het meer werd in alle
richtingen doorkruist met een constante snelheid om een overzicht te maken van de diepte van de
verschillende zones. Hieruit bleek dat het Schulensmeer overal vrij diep is (gemiddeld 5 m) met steil
hellende oevers en dat de ondiepe rand rond het meer (tot 50 cm diepte) maar één à twee meter breed
is, behalve in het meest zuidelijk gelegen deel waar de oevers bestaan uit een brede vlakke zandstrook
(Belpaire et al., 1989).
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1.3. Metingen met dieptemeter in 1999

De diepte van het Schulensmeer werd op dezelfde wijze als in 1988 opgemeten. De resultaten worden
weergegeven in figuur 1.
Uit de resultaten van de dieptemetingen zien we dat het éérst uitgegraven gedeelte van het meer overal
een gemiddelde diepte heeft van 4.5 m (afhankelijk van het waterpeil) en de oevers steil afhellend zijn.
Op twee meter van de oever bevindt de bodem zich vaak reeds op 4.5 m diepte.
In het zuidelijke gedeelte van het meer werd vastgesteld dat de bodem zeer oneffen is met dieptes
gelegen tussen 2.9 men 5.9 m. Deze diepteverschillen gaan niet geleidelijk maar eerder bruusk in
elkaar over. Er zijn dus verschillende kommen op de bodem van dit gedeelte van het meer. Dit kan
voor sommige vissoorten een interessante verblijfplaats zijn. In dit gedeelte van het meer zijn de
oevers minder steil en het zuidoostelijk deel bestaat uit een vrij brede vlakke zandstrook. Deze
gegevens komen dus sterk overeen met de metingen die in 1988 gemaakt werden. De verschillen in
diepte zijn waarschijnlijk grotendeels toe te schrijven aan een verschillend waterpeil.
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2. Ecologische Parameters

2.1.Fysische en chemische parameters

In samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werden, op 29 november 1999, tussen
10.30 u. en 15.00 U., 14 waterstalen genomen, op een diepte van 20 cm onder het wateroppervlak,
verspreid over het volledige meer, de bijhorende vijvers en de Demer. Het gaat hier enkel om een
momentopname, daar deze analyse slechts 1 maal gebeurd is. De staalnames werden geanalyseerd
door de bodemkundige dienst van België in opdracht van de VVM. Figuur 2 geeft de locatie van de
meetpunten weer.

2.2.Zuurstofconcentratie en chemisch zuurstof verbruik

Uit grafiek 1 blijkt dat de zuurstofconcentratie in het meer (de meetpunten 3 tot en met 10) goed is en
er geen sterke schommeling binnen het meer aanwezig is (tussen 9.56 mgll en 10.12 mgll). Behalve in
het bezinkingsbekken (punt 2) ligt de zuurstofconcentratie duidelijk lager. De zuurstofconcentratie in
de vijvers (de meetpunten 12, 13 en 14) ligt zeer laag. Als we de waarden van de CZV (Chemisch
Zuurstof Verbruik) bekijken zien we dat vooral in vijver twee de vraag naar zuurstof zeer hoog ligt.
Dit is waarschijnlijk te wijten aan het hoog zuurstofverbruik door de bacteriën voor het
mineralisatieproces van het afgestorven plantenmateriaal.
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Grafiek 1: Zuurstofconcentratie en CZV waarden op de verschillende staalnamepunten op het
Schulensmeer en de Demer, 1999

11: Demer 2: bezinkingsbekken 3-10: meer IJl: beek 112: vijver 1 13: vijver 2 14: vijver 3

Tijdens de zomer werden deze vijvers namelijk door planten overwoekerd. In het najaar sterven deze
planten af en worden ze door bacteriën afgebroken. De CZV is de totale hoeveelheid zuurstof die per
liter verontreinigd water nodig is om alle verbindingen in het water te oxideren.
De klassen voor CZV die hier voorkomen zijn: >10-20 mg/I aanvaardbaar, >20-40 mg/I matig
verontreinigd (VMM, 1998).
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2.3.Conductiviteit

De grafiek geeft weer dat de geleidbaarheid in het meer redelijk stabiel is rond de 400 IJ.S/cm. Er zijn
wel hogere waarden terug te vinden in punt 1 (=Demer) en punt 2 (=bezinkingsbekken) en dit zowel in
1988 en 1999. In vergelijking met de stalen genomen in 1988 is de conductiviteit over de hele lijn
afgenomen. Men moet wel vermelden dat we hier 2 momentopnames naast elkaar zetten.
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Grafiek 2: Conductiviteit op de verschillende staalnamepunten in 1988 en 1999 op het Schulensmeer,
vijvers en de Demer

Invloed van de Demer

Grafiek 3 geeft de jaargemiddelden van de conductiviteit weer in de Demer (gemeten te Halen,
locatienummer 395000) en in het Schulensmeer (gemeten in meetpunt 10), gemeten door de VVM.

Deze grafiek toont de evolutie van de conductiviteit in de Demer en het Schulensmeer aan, alsook de
invloed van de conductiviteit van de Demer op die van het Schulensmeer vanaf 1991 tot 1998.

Tussen 1991 en 1994 is de conductiviteit in de Demer afgenomen en zo ook in het Schulensmeer. De
conductiviteit in de Demer neemt echter weer toe tussen 1994 en 1996. Deze stijging heeft ook in het
Schulensmeer plaats gevonden.
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Grafiek 3: Evolutie van de conductiviteit vanaf 1990 tot 1998 in de Demer en het Schulensmeer

2.4.Stikstofverbindingen

Na het afsterven van planten en dieren wordt hun organische materiaal afgebroken en tijdens de
mineralisatie worden de organische stikstofverbindingen omgezet in anorganische ammonium. De
meeste planten nemen stikstof op onder de vorm van nitraat. In aërobe omstandigheden gebeurt die
omzetting van ammonium tot nitraat in de bodem en in het water (nitrificatie).

Tabel 1: Stikstofverbindingen op de verschillende staalnamepunten op het Schulensmeer 1999, vijvers
ende Demer

Meetpunt NH4 Nü2 Nü~

Illg N/I Illg N/l Illg N/l
1 0,96 <,022 <,74
2 2,81 0,04 1,15
3 0,4 <,022 <,74
4 0,46 <,022 <,74
5 0,41 <,022 <,74
6 0,42 <,022 <,74
7 <,4 <,022 <,74
8 0,4 <,022 <,74
9 <,4 0,1 <,74
10 <,4 <,022 <,74
11 <,4 <,022 <,74
12 <,4 <,022 <,74
13 2,89 <,022 <,74
14 0,42 <,022 <,74
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Grafiek 4 toont aan dat er in het bezinking bekken een hoge concentratie nitraat aanwezig is, wat erop
wijst dat er een goede omzetting van ammonium naar nitraat plaats vindt. De ammoniumwaarde in
vijver 2 ligt hoog. Voor het nitrificatieproces moet er voldoende zuurstof aanwezig zijn. Volgens
onze gegevens is dit in vijver 2 echter niet het geval.

3,5

3

2,5

2

Dl
E 1,5

o,s
OJ..-'----------- ---JL_ ----I

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

meetpunt

ammonium • nitriet • nitraat

Grafiek 4: Stikstofverbindingen op de verschillende staalnamepunten op het Schulensmeer 1999,
vijvers en de Demer (enkel de exacte getallen werden in de grafiek opgenomen)

Tabel 2: Viswaterkwaliteitsnormen van de stikstofverbindingen(A: Absolute- G: Gemiddelde)

St irstot\ erninJingen Basisk\\aliteit (Besluit. Vlaamse Executie\è)

ammonium mg NII A<5; G<1

nitriet mg NIl A<O,3

nitraat mgNIl A<lO
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2.5.Fosfaatverbindingen

Fosfaat is samen met nitraat één van de belangrijkste nutriënten die nodig is voor de groei van
planten. Fosfaat, in tegenstelling tot nitraat, wordt geabsorbeerd in de bodem van het meer. Een groot
deel van het fosfaat dat door het sediment geabsorbeerd wordt gedurende de eutrofiëring zal een
interne vracht in het meer opbouwen. Bij een afname van de binnenkomende fosfaatvracht kan deze
interne vracht een vertraging van verschillende jaren veroorzaken op de afname van het fosfaatgehalte
(Sheffer, 1998).
Dit betekent dat, als het binnenkomende fosfaat, afkomstig van de Demer, afneemt, het meer nog
steeds een interne fosfaatvoorraad bezit, waardoor het meer pas later zal reageren op deze afname van
fosfaattoevoer van de Demer. Uit tabel 3 blijkt dat de gemeten fosfaatconcentratie in het water relatief
laag ligt.

Tabel 3: Orthofosfaat concentratie op de14 meetpunten op het Schulensmeer, de vijvers en de Demer

Meetpunt 1999 (mg/I)

1 <,062
2 <,062
3 <,062
4 <,062
5 <,062
6 0,1
7 <,062
8 <,062
9 <,062
10 <,062
11 <,062
12 <,062
13 <,062
14 <,062

Daar, door de bodemkundige dienst van België, enkel tot de grenswaarde gemeten wordt, krijgen we
geen exact overzicht van de fosfaatconcentraties in het meer. Enkel op meetpunt 6, gelegen in het
midden van het meer, werd een waarde van O.lmg/l gemeten. Het is echter niet onmiddellijk te
verklaren waarom deze waarde afwijkt van de waarde gemeten in de omliggende meetpunten. Het
gaat hier echter enkel om orthofosfaat-metingen. Dit komt grotendeels overeen met de
fosfaatconcentratie die onmiddellijk kan worden opgenomen door fytoplankton (Scheffer, 1998). Het
grootste deel van het aanwezige fosfaat is echter nog in het plantenmateriaal en in de bodem
opgeslagen. Dit fosfaat zal pas terug vrijkomen in het voorjaar, nadat dit plantenmateriaal is
afgebroken. Daarom zou het interessant zijn deze metingen in het voorjaar nog eens te herhalen.

2.6.Evolutie van de waterkwaliteit 1990-1997

Sinds 1991 wordt de fysisch-chemische waterkwaliteit van het Schulensmeer en de Demer, door de
VMM, 8 keer per jaar, geanalyseerd. Het meetpunt in het Schulensmeer dat door de VMM gebruikt
wordt, komt overeen met meetpunt 10 van onze staalnames. Voor de Demer gebruikten we de
gegevens van het meetpunt dat het dichts bij het Schulensmeer gelegen is (Lummen). In de grafiek 5
wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de basis-Prati index over de laatste 6 jaren. Deze
index, gebaseerd op het percentage zuurstofverzadiging, chemisch zuurstofverbruik en de concentratie
aan ammoniakale stikstof, geeft de zuurstofhuishouding van het water weer.
De basis-Prati index van één jaar geeft het gemiddelde weer van de 8 meetpunten.
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Grafiek 5: EvoLutie van de Prati-index in de Demer (Lummen) en het Schulensmeer (1991-1998)

Tabel 4: BeoordeLing van de basis-Prati index (VMM)

!Jl/\i\-Proti indc.\ Bcoordcling

0.1-1 niet verontreinigd

1-2 aanvaardbaar

2-4 matig verontreinigd

4-8 verontreinigd

>8 zwaar verontreinigd

Daar het water van de Demer niet altijd in het Schulensmeer uitmondt is het niet correct om de
jaargemiddelden van de basis-Prati index volledig aan elkaar te koppelen. De grafiek toont aan dat de
basis-Prati index in 1991, 1992 en 1993 van het Schulensmeer duidelijk lager ligt dan die van de
Demer. Vanaf 1994 tot 1998 ligt deze index wel in dezelfde grootteorde

De grafiek toont aan dat er tot 1996 een lichte verontreiniging is opgetreden in het meer. Op basis van
de beoordeling, kan men zeggen dat het meer van een matig verontreinigd naar een verontreinigd meer
gegaan is. De laatste jaren is de basis-Prati index opnieuw gedaald en kan men weer van een matig
verontreinigd water spreken. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan de verbeterde waterkwaliteit
van de Demer.
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2.7.Biologische parameters

De VMM bepaalt sinds 1989, om de 2 jaar, de BBl (Belgische biotische index) van het Schulensmeer.
Deze index is gebaseerd op het aantal groepen macro-invertebraten en op de aan- of afwezigheid van
enkele indicator groepen. De waarden van de BBl gaan van 0 (slechtste kwaliteit) tot 10 (zeer goede
kwaliteit) (VMM, 1996).

Tabel 5: BBl van het Schulensmeer (1989-1997)

Jaargang BBl
1989 6
1991 6
1993 6
1995 6
1997 7

Uit de tabel blijkt de biologische waterkwaliteit stabiel te zijn. Enkel het laatste jaar (1997) werd een
lichte verbetering vastgesteld volgens de BBl van een matige naar een goede biologische
waterkwaliteit.

2.8.Aquatische flora

In 1991 is er een onderzoek gebeurd naar de aquatische en oevervegetatie van het Schulensmeer door
de KULeuven. In dit onderzoek werd vastgesteld dat de aquatische flora in het Schulensmeer uit een
gering aantal plantensoorten bestond. Vooral het aantal ondergedoken en drijvende plantensoorten
was zeer beperkt. De aanwezigheid van planten met boven het water uitstekende bladeren, duidt op
eutrofiering van het water. De vegetatie in en rond het binnenbekken was vooral gekenmerkt door de
aanwezigheid van rietkragen. De aquatische vegetatie in de vijver en de grachten daarentegen bezat
een veel grotere soortendiversiteit (Schoonjans et al., 1991). We vermoeden dat de situatie, vooral in
de vijvers, de laatst jaren sterk gewijzigd is. Er kon namelijk vastgesteld worden dat de vijvers
overwoekerd werden door waterplanten van vermoedelijk één enkele soort. Het is daarom aan te
raden een gelijkaardig studie te laten uitvoeren, waar de evolutie van de aquatische en de
oevervegetatie onderzocht wordt.

In 1998 werd door het studiebureau Envico in opdracht van de Afdeling water van Aminal een
inventariserende studie van de vegetatie in het Schulensbroek uitgevoerd. In deze studie werd de
aquatische flora niet opgenomen.
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3. Habitat en milieuverzachtende ingrepen

3.1.Paaiplaatsen

Rond het Schulensmeer bevinden zich drie vijvers die dienst doen als paaiplaatsen en één
ontwateringsgracht die dienst doet al snoekgracht (T).
De eerste vijver (VI), ook de vijver van Lenaerts genoemd, is een ondiepe vijver met een oppervlakte
van 1500 m2 en is gelegen aan de westelijke zijde van het meer. De toenmalige Landelijke
Waterdienst heeft in 1986 deze vijver in verbinding gesteld met het meer en aldus functioneert de
vijver sindsdien als paaiplaats. Het is een ondiepe vijver (ongeveer 1 m diep). Vroeger was er een
weelderige plantengroei, wat deze vijver zeer geschikt maakte als paaiplaats Dit jaar werd echter een
overwoekering van waterplanten vastgesteld. Dit plantenmateriaal sterft in de herfst af en wordt
tijdens het rottingsproces op de bodem verder door bacteriën afgebroken. Voor dit mineralisatieproces
hebben de bacteriën zuurstof nodig. Dit kan een belangrijke oorzaak zijn van de lage zuurstof
concentratie die in november werd vastgesteld (1.63 mg/l). Dergelijke sterke plantengroei in de
vijvers bevordert het dichtslibben van de vijver.
Een tweede paaivijver (V2), ten noordoosten van het meer, met een oppervlakte van 300 m2 werd in
1990 uitgegraven en in verbinding gesteld met het meer. Hier werden ook water- en oeverplanten
aangeplant en een signalisatie geplaatst "hengelen verboden".
Een derde paaivijver (V3), gelegen ten zuiden van het meer en die in verbinding staat met gracht T,
werd aangelegd in 1986 en werd beplant met lisdodde. Deze vijver heeft een oppervlakte van 300 m2

en hier geldt ook een hengelverbod. Beide vijvers waren dit jaar overgroeid met aquatische vegetatie
en vertoonden, tijdens de metingen in november 1999, een gebrek aan zuurstof.
De ontwateringgracht T, met een lengte van 1000 m en een breedte van 1.5 m gelegen ten zuiden van
het meer fungeert als snoekgracht. Het was aanbevolen deze gracht jaarlijks aan één kant vrij te
maken van de overtollige vegetatie, die anders de migratie van de vissen kan verhinderen en aan de
andere kant zou de vegetatie gevrijwaard worden om het paaien van de snoek te bevorderen. (De
Charleroy en Belpaire, 1993). Dit is de laatste jaren echter niet meer gebeurd, waardoor deze gracht
bijna volledig is dicht gegroeid. Hier geldt ook het hengelverbod.

Foto 1: Vijver Lenaerts (VI) overwoekerd door aquatische vegetatie
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3.2.Beplantingen: effectieve aanplantingen?

In het verleden zijn er reeds aanplantrngen uitgevoerd in dit meer, vaak zonder succes. Dit zou
voornamelijk te wijten zijn aan de harde ondoordringbare ijzerlaag die in de bodem aanwezig is. Riet
en Mattebies hebben het op bepaalde plaatsen wel uitgehouden maar werden opgegeten door de
schapen die op dit gebied werden uitgezet.

3.3.Visbepoting in het Schulensmeer

Daar er op het meer veel gehengeld wordt en er op die manier vis aan het meer wordt onttrokken,
wordt er, door de provinciale visserijcommissie, jaarlijks, vis uitgezet op het meer. Tabel 6 geeft de
legale uitzettingen weer, die de laatste jaren in het Schulensmeer zijn gebeurd.

Tabel 6: Gegevens van de visbepoting in het Schulensmeer (1995-1999)

Jaargang Soort Totaal aantal kg. of Gemiddelde \ iskngte
stuks op het meer (cm)

1995 Glasaal 4 kg 6

Bittervoorn 1000 st. 3-5
Snoek 250 st. 6 -8

1996 Winde 100 kg. 8-12
Grondel 20 kg. 5-10

Zeelt 20 kg. 10-18
Kroeskarper 10 kg 12-20

Glasaal 4 kg 6
Bittervoorn 1000 st. 3-5

Snoek 300 st. 6-8
1997 Winde 100 kg 6-12

Grondel 20 kg 65-10
Zeelt 20 kg 10-20

Kroeskarper 10 kg 8-15
Glasaal 4kg 6-8

Bittervoorn 1000 st. 3-5
Snoek 300 st. 6-8

1998 Winde 100 kg. 6-12
Grondel 10 kg 5-10

Zeelt 50 kg 10-20
Kroeskarper 20 kg 8-15

Snoek 300 st. 6-8
1999 Glasaal 8 kg 6
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4. Vangstmethodiek en merkmethode

Door het bepalen van biomassa' met behulp van merk- en terugvangst technieken was het
noodzakelijk om een groot aantal vi sen te vangen en te merken. De vis werd via verschillende
technieken gevangen en via een boot in containers naar de oever gebracht waar de vissen individueel
gewogen, gemeten en gemerkt werden. Daarna werden ze onmiddellijk in de zone waar ze gevangen
waren teruggezet.
Omwille van de grote oppervlakte van het Schulensmeer werd tijdens het onderzoek in 1988 besloten
om het werkgebied te beperken tot een aantal representatieve zones voor het meer. In het meer
werden 5 zones aangeduid. De vijver Lenaerts en de beek werden als aparte zones beschouwd. Voor
dit onderzoek heeft men dezelfde zone-indeling gebruikt. Daar er nog 2 vijvers bijgekomen zijn, komt
dit op 9 zones. Deze verdeling staat voorgesteld op figuur 3 en de zones worden aangeduid met de
benamingen 'vijver I', 'vijver 2' 'vijver 3', 'beek', A, B, C, D en E. Bij de verwerking van de resultaten
werden de zones 'beek', A, B, C, Den E doorgaans samen beschouwd onder de benaming 'meer', zij
omvatten samen een oppervlakte van 42 ha.
In de verwerking werden de vijvers, omwille van hun distinctief karakter gewoonlijk afzonderlijk
behandeld.

Om een zo juist mogelijk beeld te krijgen van de vispopulatie van het Schulensmeer werd er op zo
veel verschillende manieren gevist als enigszins mogelijk was.
Hierdoor wordt een selectief vissen op bepaalde plaatsen (bv elektrisch vissen is beperkt tot de
oeverzone) of op bepaalde soorten (bv op Amerikaanse meerval door fuiken) zo goed als
uitgeschakeld.
De bevissingen waren vrij intensief. Doorgaans waren er 2 boten en een tiental mensen betrokken bij
de bevissingsacties. Naast de medewerkers voor het instituut voor Bosbouw en Wildbeheer werd aan
dit project medewerking verleend door mensen van de Afdeling Bos en Groen (AMINAL), Likona en
de Verenigde Vissers Schulensmeer.
Hierna volgt een kort overzicht van de verschillende bevissingstechnieken.

Foto 2: Elke gevangen vis werd gewogen en gemeten
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4.1. Elektrisch vissen

Hier werd gebruik gemaakt van een elektrovisserijapparaat met 2 elektroden van het type Deka 7000,
enkel te gebruiken vanaf een boot met troomvoorziening via een generator.
Bij het gebruik van dit toestel worden er twee tegengestelde elektrische polen in het water gehouden
waardoor een elektrische stroom ge tuurd wordt. Dit creëert een beperkt gebied van hoge spanning in
het water. Wanneer er zich vissen bevinden in dit gebied worden zij geheel of gedeeltelijk verdoofd en
kunnen zij vrij gemakkelijk opgevist worden met een schepnet. Voor een gedetailleerde omschrijving
van de technische specificaties van de gebruikte apparatuur verwijzen we naar Van Thuyne (1996).

Voordelen:
• De methode is gemakkelijk verplaatsbaar.
• Men kan vissen op vrij onbereikbare plaatsen (bv. onder overhangende takken).
• Er kunnen relatief grote aantallen gevangen worden op korte tijd.
• De vissen ondervinden weinig hinder van deze vangstmethode (meestal is er een totale

"recovery" binnen het half uur).

Nadelen:
• Het dieptebereik is vrij beperkt, bij kouder weer wanneer de meeste vissen zich in lagere

regionen ophouden is deze methode dus niet aangewezen. Met deze apparatuur is
elektrovisserij dus beperkt tot de oeverzones. Bij een slechte doorzichtbaarheid (vb.
algenbloei) is het moeilijk vissen.

• Sommige kleine visjes «5cm) van bepaalde soorten overleven de elektrische schok niet.

4.2. Fuiken

We maakten enkel gebruik van de grote schietfuiken met een diameter van 1.4 m. Voor een
uitgebreide beschrijving van deze fuiken verwijzen we naar Van Thuyne, 1996.

Figuur 4: Schietfuik, zoaLs gebruikt tijdens de afvissingen van het Schulensmeer

Voordelen:
• De vissen ondervinden weinig hinder van deze vangstmethode.
• Zowel kleine als grote vissen kunnen in dezelfde fuik gevangen worden, wel beïnvloedt de

gebruikte maaswijdte de selectiviteit voor de palingvangsten.
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Nadelen:
• Gewoonlijk duurt het een tijdje alvorens de vissen in de fuik zwemmen (1 tot meerdere

dagen).
• Bij algenbloei in het meer zal de zuurstof concentratie op de bodem van het meer gedurende

de nacht sterk afnemen. Al de vissen dan gevangen zitten in de fuiken, kunnen ze aan het
zuurstoftekort niet ontsnappen en zal er een hoge sterfte optreden. Het is daarom af te raden
om fuiken te plaatsen bij algenbloei.

• Het is niet zo eenvoudig om grote fuiken goed te plaatsen.
• Het plaatsen van fuiken in helder en ondiep water is omwille van vandalisme vaak niet

mogelijk.

4.3. Sleepnetten

De gebruikte sleepnetten waren allen voorzien van een verzamelzak waar de vissen worden
ingedreven wanneer men de netten met een constante snelheid voort sleept.
De bovenkant van een sleepnet bestaat uit een koord met vlotters die op het wateroppervlak blijft
drijven. Aan de onderkant is er de loodlijn die het net naar beneden houdt. Bij het binnenhalen van
het net dient deze loodlijn goed op de bodem te blijven om het ontsnappen van vissen tegen te gaan.
Bij het vissen werden sleepnetten met verschillende lengtes gebruikt (tot 100 m), alsook de motorboot
om verder in het meer te gaan.

Voordelen:
• Deze methode kan zeer grote hoeveelheden vissen opleveren wanneer het slepen vlot gebeurt

(d.w.z. wanneer er geen hindernissen zijn in het gebied waar gesleept wordt).
• De vissen lijden zeer weinig als ze op deze manier gevangen worden.
• De methode is weinig selectief, alhoewel soorten zoals paling moeilijk vangbaar zijn.

Nadelen:
• De methode is zeer arbeidsintensief.

Foto 3: Afvissen van zone D met een hP 'net is zeer arbeidsintensief
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4.4. Kieuwnetten

Kieuwnetten worden op de bodem van het meer geplaatst. Zware stenen houden de netten op hun
plaats en zorgen ervoor dat ze gespannen blijven. Via vlotters worden de netten rechtop gehouden in
het water.
De door ons gebruikte kieuwnetten hadden een lengte van 30 m, een hoogte van 1.5 m en een
maaswijdtes van 30, 40, 60 mm en 70 mmo

Voordelen:
• Men kan zeer selectief bepaalde groottes van vissen vangen.
• Kieuwnetten zijn vrij efficiënt indien ze goed zijn aangebracht.

Nadelen:
• Men mag de netten niet te lang in het water laten indien men de vissen levend wil vangen.
• De vissen worden beschadigd door deze methode.
• Er is veel handigheid en geduld vereist om de vissen uit de kieuwnetten te halen.
• Langwerpig slangvormige vissen zoals paling kunnen niet gevangen worden met

kieuwnetten.

4.5. Sportvissers

Via een enquête, opgesteld door de VVSM (Verenigde Vissers Schulensmeer), werden de sportvissers
van het Schulensmeer gevraagd hun vangsten per soort te noteren op de verspreide formulieren. De
ingevulde antwoordformulieren konden dan in een daartoe bestemde bus gedeponeerd worden. De
enquête bevatte echter niet de vraag of de gevangen vis al dan niet gemerkt was.
Het vissen met een hengel is een selectieve methode. De hengelaar bepaalt in zekere mate vooraf op
welke soort hij zal vissen. Ook worden de verschillende lengte maten niet met evenveel kans gevist.
Toch zijn de gegevens zeer waardevol voor enkele soorten die beter met de hengel gevangen worden
dan met de vooraf beschreven methodes.

Voordelen:
• Informatie over bepaalde grootteklassen enlof soorten die minder gemakkelijk met andere

methodes gevangen worden.
• Responsabilisering van de hengelaar door de betrokkenheid bij het onderzoek.

Nadelen:
• Soortendeterminatie is niet altijd 100% betrouwbaar.
• Selectiviteit van de methode naar soort en grootte.

Foto 4: HengeLaar op het Schulensmeer
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4.6. Vangstkalender

Over een periode van 2 maanden (van 1 september tot 20 oktober 1999) werd er 18 dagen gevist op
het Schulensmeer, met een gemiddelde van 3 dagen per week.
De tabel geeft een overzicht van de dagen wanneer er gevist werd, alsook de methode die gebruikt
werd en de bemonsterde zone.

Tabel 7: Afvisprogramma (september -oktober 1999)

Zone Zone B Zone C Zone D Zone E Vijnr Vijver Vij\er Beek
A I 2 3

Woensdag E E 2xK E
I september
Donderdag FIE E 2x K E E
2 september

Maandag F.L 2xK FI E
6 september 4xE
Donderdag 2xE FIE E ELI
9 september 2x K

Vrijdag F.L
10 september

Maandag E E 2xE
13 september

Donderdag 16 E E E
september
Dinsdag 4xS 4xS

21 september
Vrijdag 4xS 4xS

24 september
Maandag FI 6x S

27 september 4 x S.
Woensdag F F.LIF E

29 september
Vrijdag F.L EL

1 oktober
Dinsdag K KIE E EIK

12 oktober
Woensdag E F K FIK E
13 oktober

Donderdag 14 3xS 2xS
oktober
Vrijdag K F F.L F.LIF

15 oktober
Maandag F ELIEIF KIF K F.L
18 oktober
Woensdag F.L FLIK F.L
20 oktober

F: Fuiken plaatsen
EL: Fuiken ledigen
S: Sleepnetten

K: Kieuwnetten
E: Elektrisch vissen
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4.7. Vergelijking van de bevissingsintensiteit van de verschillende zones in 1988
en 1999

Grafiek 6 toont aan dat er in 1999 duidelijk meer afvissingen gebeurd zijn met het sleepnet, alsook
meerdere elektrische visvangsten. De afvissingen met fuiken en kieuwnetten werden daarentegen
minder uitgevoerd dan in 1988.
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Grafiek 6: AantaL uitgevoerde afvissingen per methode in 1988 en 1999

Grafiek 7 geeft een overzicht van het aantal vangsten, die per zone plaats vonden in 1988 en in 1999.
Hieruit blijkt dat het aantal afvissingen tijdens de 2 studies in dezelfde grootte-orde liggen. Enkel
vijver 1 werd in 1988 duidelijk meer afgevist als in 1999. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de
dichte begroeiing in de vijver van aquatische vegetatie, zodat slepen hier in 1999 niet mogelijk was.
In 1988 werden vier afvissingen met het sleepnet uitgevoerd.
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Grafiek 7: AantaL uitgevoerde afvissingen per zone in 1988 en 1999

Ondanks enkele verschillen, kunnen we stellen dat de resultaten, die tijdens de afvissingen verkregen
werden in 1988 en 1999 vergelijkbaar zijn. Bij het vergelijken van de resultaten, werd er steeds met
percentages gewerkt, zodat het verschil in het totaal aantal afvissingen in 1988 en 1999 geen probleem
vormt.
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4.8. Merkmethode

Nadat de vissen gevangen waren, werden ze gedetermineerd, gewogen, gemeten en gemerkt. Dit om
bij terugvangst de reeds eerder gevangen vissen te herkennen.

Elke vis werd steeds dubbel gemerkt. Er werd een stuk van de vin afgeknipt en een nummer gegeven.

4.8.1.Knippen van de vin

Foto 5: Knippen van de vinnen.

Om praktische redenen werd steeds een gedeelte van de linkerborstvin afgeknipt, tenzij bij de baarzen
en de snoekbaarzen waar de linkerbuikvin werd afgeknipt. Bij deze soorten is de buikvin ver naar
voren verschoven en bevindt zich ongeveer daar waar bij de meeste andere vissen de borstvin
gesitueerd is.
Aquariumobservaties toonden aan dat vissen met een afgeknipte vin geen waarneembare last
ondervonden en zich even normaal voortbewogen. Wij durven hierbij te stellen dat er geen verhoogde
mortaliteit (bv. te wijten aan hogere predatiedruk) optreedt bij deze gemerkte vissen.

Er valt hierbij ook te benadrukken dat deze amputatie tijdelijk is daar de vin na enkele maanden
teruggroeit.

Voordelen:
• Toepasbaar op elke grootte van vis.
• Vrij gemakkelijke uit te voeren.
• Zeer duidelijk waarneembaar.

Nadelen:
• Daar de vin na een aantal maanden teruggroeit, is deze methode slechts bruikbaar bij

experimenten van korte duur (3-4 maanden).
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4.8.2. Nummering met vloeibare N2 (-196°C)

Metalen cijfervormen werden een tijdje ondergedompeld in vloeibare stikstof (bewaard in
thermosflessen). Deze afgekoelde cijfer (het nummer van de zone) laten een brandmerk achter op de
vis nadat men de cijfers op de linkerflank van de vis heeft gedrukt.

Voordelen:
• Deze methode laat toe de vis te nummeren met het nummer van de zone, waar het

exemplaar gevangen is. Dit is interessant om de migratiepatronen van de vissoorten na te
gaan.

Nadelen:
• Het langdurig bewaren van vloeibare N2 op het terrein is vrij moeilijk, regelmatig moeten

de kleine thermosflessen bijgevuld worden uit een hoge drukfles (niet verplaatsbaar).
• Wanneer men vele vissen moet merken (met 3 of meer cijfers) wordt dit een

arbeidsintensieve bezigheid.
• Bij sommige soorten bv. rietvoorn is deze methode niet efficiënt daar de merktekens niet

duidelijk zichtbaar worden.
• De merktekens worden pas na een tweetal dagen zichtbaar, indien men terugvangst heeft

binnen de 2 dagen na het merken moet men kunnen vertrouwen op een ander merkteken
bv. een afgeknipte vin.

• Zeer kleine vissen kunnen moeilijk gemerkt worden.

Foto 6: Nummering met vLoeibare N2 (-J96°C)
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5.Resultaten

5.l.Efficiëntie van de vangstmethodes

Zoals reeds vermeld, werden de vissen met diverse technieken gevangen om zoveel mogelijk het
selectief vissen te vermijden. Elke vangsttechniek werkt immers min of meer selectief voor bepaalde
soorten. Om de methodes met elkaar te vergelijken bekijken we de efficiëntie van de vangsten,
uitgedrukt in hoeveelheid vis gevangen per methode. Ondanks het feit dat het aantal afvissingen per
methode verschillend was, kunnen we een vergelijking mogelijk maken door te werken met het
gemiddeld aantal vissen per afvissing.
Met één afvissing bedoelen we:

• 1 uur elektrisch vissen met 2 elektrodes
• 4 dubbele schietfuiken (I nacht)

• 4 kieuwnetten (2 uur)
• één keer slepen met een net van 100 m

Tabel 8: Berekening van het gemiddeLd aantaL en gewicht per afvissing

Methode Aantal Totaal Aantal Gem.aantal/ Gem.ge" kht
vissen gewicht (g) afvissingen afvissing (g)/afvissing

Elektrisch 8373 350637,8 29 289 12090,9
Fuik 1609 103481,2 13 124 7960,1

Kieuwnet 276 94699,9 17 16 5570,6
Sleep 3547 87604,7 31 114 2825,91

530/0

E.F OK o Sleep

Grafiek 8: PercentueLe verdeLing van het aantaL vissen gevangen per vangstmethode
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Grafiek 9: Percentuele verdeling van de biomassa van de gevangen vissen per afvissing voor elke
methode

Grafieken 8 en 9 illustreren duidelijk dat het vissen met het elektrovisserijapparaat de efficiëntste
methode is, daar zowel het hoogste aantal vissen alsook de grootste biomassa gevangen werd. Met de
kieuwnetten werden slechts zeer weinig exemplaren gevangen, maar van grafiek 7 kan men afleiden,
dat dit vooral grote exemplaren waren. Bij het slepen daarentegen, werden vooral kleine exemplaren
gevangen. Het vissen met fuiken is na het elektrisch vissen de efficiëntste methode, waarmee zowel
grote als kleine exemplaren worden gevangen. Hieruit blijkt dat de visvangsten met de 4 verschillende
methodes elkaar aanvullen. Dit geeft ons de mogelijkheid een relatief juist beeld te verwerven van het
visbestand in het meer.
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5.2.Selectiviteit van de vangstmethode

Het leek ons waardevol om aan de hand van onze gegevens de selectiviteit van de gebruikte methoden
na te gaan.

Tabel 9: Overzicht van de gevangen soorten per methode (1999)

Soort Elektrisch Fuik Kieuwnet Sleep

Alver x
Baars x x x x

Bermpje x
Bittervoorn x
Blankvoorn x x x x

Blauwbandgrondel x x
Kolblei x x x x
Brasem x x x x

Europese meerval x
Giebel x x x x

Grondel x x
Grote modderkruiper x

Karper x x x
Amerikaanse dwergmeerval x x x

Kopvoorn x
Paling x x x x

Pos x x x
Rietvoorn x x x

Snoek x x x x
Snoekbaars x x x x

Winde x x x
Zeelt x x x

Zonnebaars x x x
aantal soorten 22 14 10 17

Uit tabel 9 kan men afleiden dat de meeste soorten met het elektrovisserijapparaat gevangen werden.
Met fuiken wordt selectiever gevist op vissen die zich ophouden op de bodem. Deze methode is dus
uiterst geschikt voor meerval, paling en pos. Aangezien er blijkbaar een grote populatie brasem en
blankvoorn is, komen ook deze vissen regelmatig voor in de fuiken, ook snoek en snoekbaars vindt
men er terug.

Het vissen met kieuwnetten is zeer efficiënt voor het vangen van brasem, blankvoorn en baars.
Amerikaanse dwergmeervallen en palingen (uitgezonderd enkele specimens) komen niet voor in
kieuwnetten. In vergelijking met de andere methodes is dit de beste methode om grote vissen uit het
open water te vangen, zoals grote karpers en snoeken.
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Selectiviteit van de hengelsport

Naast het gebruik van deze vier vistuigen werden ook gegevens verzameld via hengelaars.

Tabel 10: Overzicht van het aantal vissen gevangen door de sportvissers in het meer, zoals aangegeven
in de hengelenquête(1999)

Soort Aantal
Baars 228

Bermpje 0
Bittervoorn 0
Blankvoorn 2199

Blauwbandgrondel 0
Kolblei 312
Brasem 609

Europese meerval 0
Giebel 11

Grondel 0
Grote modderkruiper 0

Karper 218
Kroeskarper 4

Amerikaanse dwergmeerval 58
Kopvoorn 0

Paling 15
Pos 108

Rietvoorn 275
Snoek 40

Snoekbaars 5
Winde 56
Zeelt 8

Zonnebaars 0
Eindtotaal 4146

In grafiek 10 werden het aantal gevangen vissen per soort door de hengelaars en door het mw met
elkaar vergeleken (uitgedrukt in % van de totale vangst). Sommige soorten die door het mw
veelvuldig gevangen werden, werden door de hengelaars duidelijk minder gevist en omgekeerd. Zoals
we weten is hengelen een selectieve vangstmethode. Deze gegevens geven ons dus vooral een indruk
van de favoriete soorten bij de hengelaars.

Het blijkt dat de meeste hengelaars graag vissen op witvis, zowel blankvoorn als rietvoorn en winde.
Uit de hengelenquête blijkt dat het vissen op snoek ook nog altijd populair is. Op snoekbaars en paling
wordt er momenteel weinig gevist. Uit ons onderzoek is echter gebleken dat het meer een goede
paling populatie bezit.

Op basis van de gegevens omtrent de karpervangsten door de hengelaars, kan men besluiten dat er een
goede karperpopulatie in het meer aanwezig is.

Uit de grafiek blijkt ook dat er groot aantal kolblei gevangen werd door de hengelaars. Daar deze soort
uiterlijk sterk gelijkt op brasem, zijn deze resultaten misschien toe te schrijven aan een verkeerde
identificatie. Een foute interpretatie is eveneens mogelijk bij kroeskarper en giebel.
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5.3.Inventarisatie

Tijdens deze studie werden in totaal 90 af issingen uitgevoerd (zoals beschreven in 4.1), waarbij 12115
vissen werden gevangen. In 1988 werden tijdens de 77 afvissingen 8615 vissen gevangen. Tijdens de
19 afvissingen in 1998 werden 4864 vissen gevangen. In totaal werden in 1999 evenveel soorten als in
1988 gevangen (23 soorten), wat nog teed wijst op een gevarieerde visfauna. In 1998 werden minder
soorten gevangen. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat er veel minder afvissingen
hebben plaats gevonden dan in 1988 en 1999. De kans om de weinig voorkomende soorten te vangen
was hierdoor kleiner.

Tabel 11: Lijst van de vissoorten, teruggevonden in het Schulensmeer tijdens het onderzoek in 1988,
1998 en 1999 en in de Demer

Nederlandse soortnaam Latijnse soortnaam Schulens Schulens Schulens Demer
1988 1998 1999 1999

1 Alver ALburnus aLburnus X X X
2 Amerikaanse Ameiurus nebulosus X X X X

dwergmeerval
3 Amerikaanse hondsvis Umbra pygmaea X X
4 Baars Perca fluviatiLis X X X X
5 Beekforel SaLmo trutta {ario X
6 Bermpje BarbatuLa barbatuLa X X
7 Bittervoorn Rhodeus sericeus X X X X

amarus
8 Blankvoorn RutiLus rutiLus X X X X
10 Blauwbandgrondel Pseudorasbora parva X X X
11 Brasem Abramis brama X X X X
12 Driedoornige stekelbaars Gasterosteus acuLeatus X X
13 Elrits Phoxinus phoxinus X
14 Europese meerval SiLurus gLanis X
15 Giebel Carassius auratus X X X X

gibeLio
16 Riviergrondel Gobio Robio X X X X
17 Grote modderkruiper MisRurnus fossiLis X X
18 Karper Cyprinus carpio X X X X
19 Kleine modderkruiper Cobitis taenia X
20 Kolblei BLicca bjoerkna X X X X
21 Kopvoorn Leuciscus cephaLus X X
22 Kroeskarper Carassius autatus X X
23 Paling Anguilla anRuiLLa X X X X
24 Pos GymnocephaLus cernuus X X X X
25 Regenboogforel Oncorhynchus mykiss X
26 Rietvoorn Scardinius X X X X

erythrophtaLmus
27 Snoek Esox Lucius X X X X
28 Snoekbaars Sander Lucioperca X X
29 Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius X X X
30 Winde Leuciscus idus X X X X
31 Vetje Leucaspius deLineatus X
32 Zeelt Tinca tinca X X X X
33 Zonnebaars Lepomis Ribbosus X X X X

Aantal soorten 23 19 23 28
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De grote diversiteit aan soorten geeft aan dat het Schulensmeer een belangrijk visbestand bezit,
waaronder een aantal beschermde soorten (volgens de wet op de riviervisserij), zoals bittervoorn, grote
modderkruiper en bermpje, alsook Europese meerval en vetje (volgens de conventie van Bern).

Uit tabel 11 blijkt dat er tijdens het onderzoek in 1999 vijf nieuwe soorten zijn gevangen, namelijk
blauwbandgrondel, kopvoorn, Europese meerval, bermpje en grote modderkruiper. De oorzaak van de
aanwezigheid van deze soorten wordt later in punt 5.6. besproken.

In 1988 werden twee exemplaren van de kleine modderkruiper gevangen en één kroeskarper. Deze
soorten werden in 1999 niet teruggevonden. In 1998 werden wel enkele kroeskarpers gevangen. Daar
het slecht over enkele exemplaren gaat, kan men moeilijk de evolutie van deze soorten in het meer
nagaan. Dit geldt ook voor de Amerikaanse hondsvis, de driedoornige en tiendoornige stekelbaars,
waarvan er in 1988 minder dan 10 exemplaren gevangen werden en in 1999 geen enkel exemplaar
werd gevist.

De gegevens van de aanwezige soorten in de Demer zijn afkomstig van een studie die in april 1999
door het mw werd uitgevoerd en onderzoek deed naar het visbestand in de Demer. Daar er in 1995
reeds een vergelijkbare studie werd uitgevoerd, was het mogelijk de evolutie van het visbestand in de
Demer te bestuderen. Hieruit bleek dat het aantal soorten op bijna alle bemonsteringsplaatsen (21
locaties) is toegenomen en dat sommige soorten zich meer verspreiden over de Demer. Dit zou het
gevolg zijn van een verbeterde waterkwaliteit. Zo werden elrits, kopvoorn en alver gevangen, soorten
die als niet meer voorkomend werden vermeld in 1995. Qua soorten samenstelling zijn er
opmerkelijke verschuivingen vastgesteld. In 1995 waren driedoornige stekelbaars, giebel en
blauwbandgrondel de meest gevangen soorten. In 1999 werd blauwbandgrondel het meest gevangen,
gevolgd door blankvoorn, giebel en riviergrondel. Het voorkomen van zeldzame en beschermde
soorten zoals het bermpje, de bittervoorn, de grote modderkruiper en het vetje geven aan de Demer een
ecologische meerwaarde (Breine et al., 1999).

Aan de hand van de gegevens van het visbestand van de Demer zien we dat dit het visbestand van het
Schulensmeer beïnvloedt. Zeker tijdens overstromingen, zoals die van september 1998, was er een
grote uitwisseling mogelijk. Hierdoor wordt eveneens het visbestand van de Demer door het
visbestand in het meer beïnvloedt. Het water van de Demer komt echter niet enkel tijdens
overstromingen het meer binnen. Afhankelijk van de weersvoorspellingen en de stand van het
waterpeil in de Demer wordt er ter hoogte van het pompgemaal water van de Demer in het meer
binnengelaten. We veronderstellen dan ook dat de blauwbandgrondel, het bermpje en de kopvoorn
vanuit de Demer het meer zijn binnengekomen. Bermpje werd slechts 3 keer gevangen en kopvoorn
slecht 1 maal. Door deze lage vangstaantallen is het mogelijk dat deze populatie in 1988 reeds
aanwezig was maar toen niet werd gevangen.
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5.4. De soortendistributie in het meer; vergelijking tussen de toestand van 1988
en 1999

De verspreiding van een soort is afhankelijk van een aantal specifieke factoren zoals de
voedselbeschikbaarheid, de aanwezigheid van schuil- en paaiplaatsen en de waterkwaliteit. De
invloed van deze factoren verschilt van soort tot soort.

De visbestandopname van 1988 toonde aan dat de soorten niet uniform over het meer verdeeld waren.
Op basis van de soortenverdeling werden de zones opgedeeld in drie watertypes van zoete stilstaande
wateren, namelijk het snoek-zeelt watertype, het brasem-snoekbaars watertype en het overgangstype.
De beschrijving van deze watertypes, geformuleerd door de OVB in 1988, zijn terug te vinden in
annex 1.

In 1998 werd door de OVB een aangepaste indeling voorgesteld voor ondiepe stilstaande wateren.
Hiermee worden wateren bedoeld, die geen stratificatie vertonen.
Ondiepe wateren worden op grond van de mate van voorkomen van plantaardig plankton (en de daar
mee samenhangende zichtdiepte) van hogere planten en hun visbestand, in vier visgemeenschappen
watertypen combinaties (annex 2) onderscheiden in volgorde van relatief voedselarm naar voedselrijk.

Vier watertypes: rietvoorn-snoek watertype
snoek-blankvoorn watertype

blankvoorn-brasem watertype
brasem-snoekbaars watertype

Deze nieuwe indeling komt in grote lijnen overeen met de voorgaande indeling. Het verschil ligt
voornamelijk in het feit dat het overgangstype hier in twee watertypes is onderverdeeld. Deze indeling
wordt gebruikt om de zones in het meer te bespreken.

5.4.1.De soortverdeling over de 5 zones van het meer in 1988 en 1999

In grafiek 9 en 10 werden per zone de meest voorkomende vissoorten naast elkaar geplaatst,
uitgedrukt in percentage van de totale vangst. De zones werden in de grafiek volgens hun ligging in
het meer (van oost naar west, zie fig.3, pg.16) vermeld. Op die manier is het eenvoudig om mogelijke
overgangen van oost naar west vast te stellen.
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Grafiek 11: VerdeLing van de beLangrijkste vissoorten over de 5 zones van het meer in 1988
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Uit de studie van 1988 is gebleken dat er in de verschillende onderzochte zones duidelijke verschillen
qua soortenassociaties bestonden. De meest oostelijk gelegen sector in dit meer (zone E) heeft een
duidelijke brasem-snoekbaarsassociatie, terwijl de meest westelijke (zone B) eerder van het snoek
zeeltwatertype is. Deze opvallende gradiënt van snoek-zeelttype in het westen naar brasem
snoekbaarstype in het oosten werd als een sterke aanwijzing aanzien voor de negatieve impact
(eutrofiëring) van de Demer op het Schulensmeer. Deze gradiënt is niet meer aanwezig in 1999.
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Grafiek 12: Verdeling van de belangrijkste vissoorten over de 5 zones van het meer in 1999

Als we de zones proberen in te delen volgens de 4 vermelde watertypes, merken we dat verschillende
zones kenmerken vertonen van 2 verschillende watertypes. Men kan echter niet verwachten dat een
dynamisch systeem als een meer strikt in 4 categorieën kan worden opgedeeld. Daar we enkel
gedetailleerde gegevens over het visbestand van de afgeviste zones bezitten, hebben we ons op deze
gegevens gebaseerd voor het maken van de indeling.

Zone B

In zone B werd er tijdens het onderzoek in 1988 duidelijk meer roofvis (snoek, baars en paling) en
zeelt gevangen ten opzichte van de andere zones. Deze zone werd daarom als snoek-zeeltwatertype
benoemd. Daar blankvoorn ook goed vertegenwoordigd was in zone B past hij volgens de nieuwe
indeling het best bij het snoek-blankvoorn watertype.

In 1999 wordt zone B gedomineerd door paling, blankvoorn, pos en baars. Er komt meer snoekbaars
dan snoek voor en de zeeltpopulatie is sterk afgenomen ten opzichte van 11 jaar terug. Deze zone is
dus geëvolueerd naar een blankvoorn-brasemwatertype.

Zone A

In 1988 werd zone A door blankvoorn en brasem gedomineerd. Aangezien snoekbaars en pos hier als
co-dominante soorten voorkwamen lag het watertype van deze zone tussen het snoek
blankvoornwatertype en het blankvoorn-brasemwatertype.

In 1999 wordt zone A, zoals zone B, gedomineerd door paling, blankvoorn en baars. Deze zone is dus
eveneens naar een blankvoorn-brasemwatertype geëvolueerd.
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Zone 0

In 1988 zijn blankvoorn, baars en bra em de dominante soorten in zone D. Ondanks het feit dat hier
ook rietvoorn voorkomt, wordt deze zone bij het blankvoorn- brasemwatertype gerekend.

In 1999 zijn het percentages van de totale vangst van pos, paling en brasem in deze zone gestegen.
Toch blijft het watertype hetzelfde als in 1988, daar blankvoorn, baars, pos, paling en brasem de
dominerende soorten zijn.

ZoneC

Zone C werd in 1988 duidelijk gedomineerd door blankvoorn. Paling, baars en brasem waren hier ook
goed vertegenwoordigd. Door de afwezigheid van zeelt en rietvoorn plaatsen we deze zone bij het
blankvoorn-brasemwatertype.

Uit het onderzoek van 1999 zien we dat het aantal brasems is toegenomen. Blankvoorn blijft wel de
dominante soort. Zone C past daarom, zoals in 1988, het best bij het blankvoorn-brasemwatertype.

Zone E

In 1999 wordt deze zone door blankvoorn, brasem en paling gedomineerd. Hieruit volgt dat zone E
geëvolueerd is naar het blankvoorn-brasemwatertype.
Ten opzichte van de andere zones ligt het aantal baars specimens hier opvallend lager.

De populatiesamenstelling van de verschillende zones van het meer toont aan dat in 1999 het volledige
meer behoort tot hetzelfde watertype, namelijk het blankvoorn-brasemwatertype.

5.4.2.Verschuiving van de soortendistributie in de vijver 1 tussen 1988 en 1999

In 1988 was het mogelijk om te slepen in vijver 1, waardoor men een goed beeld verkreeg van het
aantal vissen in de vijver. Door de overvloedige aanwezigheid van waterplanten, kon er in 1999 enkel
elektrisch gevist worden.
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Grafiek 13: Vergelijking van de soortenverdeling in vijver 1 (1988-1999)

33



Als we de evolutie van het visbestand aan de hand van grafiek 12 bespreken, zien we dat er in 1988
een evenwichtiger visbestand aanwezig was. In 1999 wordt de vijver vooral door blankvoorn
gedomineerd. Ook het aantal bra ems is toegenomen en giebel, een soort die in 1988 nog niet
voorkwam, komt nu veelvuldig voor. Het aantal voorkomende soorten is wel gestegen van 13 naar 15
soorten.

Tabel 12: AantaL gevangen exempLaren per soort in vijver 1 in 1988 en 1999

Soort Vijver 1, 1988 Vijver 1, 1999

1 Am. dwer~meerval 235 1
2 Baars 404 9
3 Bittervoorn 1
4 Blankvoorn 265 272
5 Blauwband~ondel 5
6 Brasem 18 30
7 Giebel 66
8 Riviergrondel 3
9 Karper 1 1
10 Kolblei 1
11 Paling 79 2
12 Pos 1 0
13 Rietvoorn 70 26
14 Snoek 169 4
15 Winde 2 1
16 Zeelt 139 17
17 Zonnebaars 15 6

Aantal exemplaren 1401 443

In 1988 werd de vijver als een snoek-zeeltwatertype beschreven. Dit komt ongeveer overeen met de
rietvoorn-snoekwatertype van de nieuwe indeling. Tijdens de laatste elf jaar is deze vijver overgegaan
van een rietvoorn-snoekwatertype naar een blankvoorn-brasemwatertype, wat wijst op een
eutrofiëring.

In tabel 12 worden het aantal vissen per soort voorgesteld die in vijver 1 werden gevangen in 1988 en
1999. Als we de totale aantallen gaan vergelijken zien we dat er in 1988 meer vis gevangen werd in
deze vijver. Hier moet wel nog bij vermeld worden dat er in 1988, 7 keer in deze vijver werd gevist en
in 1999 slecht 2 keer.
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5.5.De populatiestructuren van de aanwezige soorten

Om de populatiestructuur en de biomas~a van de belangrijkste soorten te kunnen voorstellen, werd
elke gevangen vis gemeten en gewogen.

Wanneer men een betrouwbare lengte-frequentie verdeling wil maken, is een representatief monster
vereist. Alle lengtes binnen een populatie moeten evenveel kans hebben om gevangen te worden. Dat
kan men trachten te bereiken door met zoveel mogelijk verschillende vangstmethodes op zoveel
mogelijk plaatsen te bemonsteren.

In zo'n histogram zijn theoretisch ook jaarklassen terug te vinden. Meestal zijn de
lengteverspreidingen per jaarklassen van die aard dat verschillende jaarklassen overlappen, wat de
interpretatie aanzienlijk bemoeilijkt. De opbouw van een vispopulatie in een afgesloten water wordt
bepaald door natuurlijke rekrutering, bepotingen, natuurlijke sterfte, predatie door andere vissen of
visetende vogels en mortaliteiten ten gevolge van menselijke activiteiten (watervervuiling, visserij
onttrekking). Men spreekt van een evenwichtige populatie als ze zichzelf kan in stand houden.
Hiervoor is een goede natuurlijke rekrutering belangrijk. In een histogram kan men een evenwichtige
populatie herkennen aan een hoog aantal éénjarigen die rond een piek verdeeld ligt en het aantal
meerjarigen, die door predatie, natuurlijke sterfte, ziektes en hengelsterfte stapsgewijs afneemt.

5.5.l.Alver (Alburnus alburnus)

Gedurende de 20 afvisdagen is er slechts 1 alver gevangen in zone E. In 1988 werden er 14
exemplaren gevangen. Men kan hier dus veronderstellen dat er een alver populatie in het meer
aanwezig is, maar over de structuur van deze populatie zijn verder geen gegevens.

5.5.2.Bruine en zwarte Amerikaanse dwergmeerval (Ameiurus nebulosus en A. melas)

In het meer

In het meer werd zowel bruine als zwarte Amerikaanse dwergmeerval gevangen. Aangezien de
determinatie van beide soorten op het terrein, niet voor de hand liggend is, worden beide soorten hier
samen behandeld.
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Grafiek 14: Lengte-frequentieverdeling van Amerikaanse dwergmeerval in het meer (lengte-interval
van 0.2 cm), 1999

In het meer werden 228 Amerikaanse dwergmeervallen gevangen. Dit is slecht de helft van het aantal
dat in 1988 (546 exemplaren) gevangen werd.
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Daar deze soort zeer tolerant is voor uitzonderlijke temperatuur- en zuurstofschommelingen en
bestand is tegen vervuiling (OVB, 1985), is er niet onmiddellijk een verklaring voor de afname van
deze populatie. Een mogelijke oorzaak zou echter wel de toenemende voedselcompetitie met paling
kunnen zijn. De palingpopulatie is, vergeleken met de gegevens van 1988, namelijk sterk
toegenomen.

Uit waarnemingen op Europese vijvers, weten we dat de Amerikaanse dwergmeerval in het eerste jaar
een lengte van 7-8 cm bereikt. De tabel 13 geeft de gemiddelde lengtegroei van de meerval weer,
gebaseerd op Canadese gegevens (OVB, 1985). In Noord-Amerika is de bruine dwergmeerval
gemiddeld groter dan de zwarte.

Tabel 13: De gemiddelde lengtegroei van Amerikaanse dwergmeerval

Leeftijd (jaar) Totale lengte (cm)

1 7
2 15
3 19
4 24
5 26

In het histogram kunnen we geen duidelijke groepen onderscheiden, maar lopen de jaarklasse in elkaar
over. Tachtig precent van de gevangen dwergmeervallen is groter dan 18 cm en is dus 3 jaar of ouder.
Slechts 2 % van de gevangen meervallen « 8.5 cm) kunnen we tot de éénjarigen rekenen. Hieruit
kunnen we concluderen, dat de reproductie van de meerval in 1999 beperkt was. In 1988 behoorde 70
% van de vangst tot de groep met een lengte tussen 10 en 20 cm. Maar het aantal juveniele exemplaren
lag echter ook zeer laag.

Het kan ook mogelijk zijn dat het gedrag van juveniele meerval op dergelijke wijze verschilt van de
oudere exemplaren, zodat men ze moeilijk met de fuiken kan vangen. De juveniele exemplaren
werden namelijk enkel met het sleepnet gevangen.

Uit de gegevens van de hengelaars blijkt dat 14 % van de gevangen vissen Amerikaanse
dwergmeervallen zijn, waarvan de meeste exemplaren een lengte hebben van 20 cm of meer. Hier
werd dus ook geen melding gemaakt van een goede aanwezigheid van juveniele exemplaren.

In de vijvers

Enkel in vijver I en vijver 3 werden respectievelijk 3 en 1 Amerikaanse dwergmeervallen gevangen.
In vijver 1 werden in 1988 nog 235 exemplaren gevangen. Deze meerval populatie in de vijver blijkt
sterk te zijn ingekrompen. Een directe verklaring kunnen we hier niet aangeven.
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5.5.3.Baars (Perca fluviatilis)

In het meer

In het meer werden in totaal 1479 baarzen gevangen. Grafiek 15 geeft het aantal exemplaren weer van
de betreffende lengte met een interval van 0.2 cm. Op de grafiek zien we een groep met exemplaren
van een gemiddelde lengte van 10 cm. Men kan aannemen dat deze groep éénjarige baarzen
voorstellen. De tweede groep, met een lengte tussen 13.5 cm en 21 cm bestaat waarschijnlijk uit drie
jaarklassen, namelijk twee, drie en vierjarige baarzen. Daarna kan men nog enkele grote aantallen in
het histogram terug vinden rond 25 cm en 29 cm. Door het hoog aantal eenjarige specimens en het
afnemend aantal meerderjarigen kan men van een stabiele baarspopulatie in het meer spreken.
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Grafiek 15: Lengte-frequentieverdeling van de baars in het meer (lengte-interval van 0.2 cm), 1999

In de vijver

In de 3 vijvers werden er in totaal 36 baarzen gevangen. Het was wel opvallend dat het voornamelijk
meerjarige baarzen waren, die waarschijnlijk predateren op kleine vis in de vijvers.

Tabel 14: Aantal en gemiddelde lengte van de gevangen baarzen in de vijvers, 1999

Locatie Aantal gevangen baarzen Gemiddelde lengte
Vijver 1 9 17.8
Vijver 2 26 16.4
Vijver 3 1 14

Tijdens het onderzoek in 1988 werden 440 baarzen gevangen in vijver I waarvan zeer veel éénjarige
exemplaren. Het feit dat er geen éénjarige baarzen in vijver 1 zijn teruggevonden toont aan dat de
functie van de vijver als paaiplaats voor baars waarschijnlijk verdwenen is. Dit kan te wijten zijn aan
de overwoekering door planten en de occasioneel voorkomende lage zuurstofconcentraties.
Baars is echter een tamelijk tolerante soort wat de keuze van de paaiplaats aanbelangt. Behalve bij
waterplanten, paaien baarzen ook bij omgevallen bomen, takkenbossen, en zelfs op zand en stenen.
De diepte waarop baarzen paaien, kan variëren van 0.5 tot 3 meter (OVB, 1985).
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5.5.4.Bermpje (Barbatula barbatula)

Bermpje, een soort die niet gevangen werd in 1988, werd tijdens deze afvissingen 3 keer gevangen.
Tijdens de afvissingen van de Demer in 1999 werd bermpje onder andere aan de stuw van het
Schulensmeer gevangen (Breine et al., 1999). Het is dus heel waarschijnlijk dat de bermpjes in het
meer afkomstig zijn van de Demer en tijdens het vullen van het wachtbekken het meer zijn
binnengekomen.

Tabel 15: Lengte, gewicht en vangplaats van de gevangen bermpjes

~~~E 7.8 3.8

5.5.5.Bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus)

Bittervoorn werd slechts 1 keer gevangen in vijver 1. In 1988 werd er ook slechts 1 exemplaar
gevangen. Tijdens de afvissingen in 1998 werden daarentegen 8 exemplaren in vijver 1 gevangen. Op
basis van dit beperkt cijfer materiaal is het onmogelijk de toestand van de bittervoornpopulatie van het
meer te bespreken.

Voor de voorplanting van de bittervoorn is het noodzakelijk dat de zoetwatermossel aanwezig is.
Deze komt voor in het Schulensmeer, waardoor het voor de bittervoorn mogelijk is hier te
reproduceren.

Het meer werd gedurende enkele jaren bepoot met bittervoorn.

5.5.6.Blankvoorn (Rutilus rutilus)

In het meer

De verdeling van de 3861 gevangen blankvoorn, geeft ons de indruk dat we 10 het meer een
natuurlijke en gezonde populatie hebben.
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Grafiek 16: Lengte-frequentieverdeling van de bLankvoom in het meer (Lengte-intervaL van 0.2 cm),
1999
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Volgens de OVB (1988) bereikt In een normaal groeiende blankvoornpopulatie een blankvoorn
gemiddeld een lengte van 7, 10, 15, 17. 19 en 21 cm na resp. 1, 2, 3, 4, 5 en 6 jaar. Op de lengte
frequentieverdeling kan men duidelijk 5 aparte groepen waarnemen, met een gemiddelde lengte van 8,
11, 16, 20, 25 cm. Dit duidt op een goede groei van de blankvoorn. De eerste groep, die ook de
grootste is, beantwoordt aan de eer tejaars blankvoorn en duidt op een goede rekrutering. Dit
histogram duidt ook aan dat het aantal afneemt naarmate ze groter worden, wat wijst op een normale
evolutie.

In de vijvers

In vijver 1 werden alleen 272 éénjarige blankvoorns gevangen. Toch kan men hier 2 groepen
onderscheiden. Waarschijnlijk is dit het resultaat van 2 verschillende paaitijden (lente en late zomer)
(OVB, 1985).

Grafiek 17: Lengte-frequentieverdeling van bLankvoorn in vijver 1 (Lengte-intervaL van 0.2 cm), 1999

In vijver 2 werden ook enkel éénjarige blankvoorn specimens gevangen (103 exemplaren). De
blankvoorn die hier gevangen werden, zijn waarschijnlijk enkel van de paaiperiode van het voorjaar,
daar ze dezelfde grootte hebben als de tweede groep van grafiek 16.
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Grafiek 18: Lengte-frequentieverdeLing van bLankvoorn in vijver 2 (Lengte-intervaL van 0.2 cm),1999
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Grafiek 19: Lengte-frequentieverdeling van de blankvoorn in vijver 3 (lengte-interval van 0.2 cm)
1999

In vijver 3 werden 149 blankvoorns gevangen, die allen tot de eenjarige specimen behoren. In deze
vijver kan men zoals in vijver 1, ook 2 groepen onderscheiden die waarschijnlijk van verschillende
paaitijden afstammen.

Deze drie vorige grafieken tonen aan hoe belangrijk deze vijvers zijn voor de rekrutering van de
blankvoorn.
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s.s.7.Blauwbandgrondel (Pseudorasbora parva)

In 1992 is de blauwbandgrondel voor het eerst in Vlaanderen gesignaleerd en heeft zich sindsdien
verspreid over de Vlaamse waterlopen (De Charleroy en Beyens, 1996). Het oorspronkelijk
verspreidingsgebied van deze soort ligt in Zuid-Oost-Azië. Als bij soort tijdens translocaties van
karperachtigen werd hij in de jaren '60 naar Roemenië vervoerd en heeft zich vandaar over bijna heel
Europa verspreid. De blauwbandgrondel is een generalist die zowel stomende als stilstaande wateren
bevolkt. Men vindt hem dan ook in de meest uiteenlopende habitattypes terug zoals: rivieren,
stuwmeren, meren, volgelopen zandgroeven en visvijvers. Ze overleven in moeilijke
milieuomstandigheden. De enorme verspreiding van de blauwbandgrondel wordt verklaard door de
hoge weerstand die de soort heeft tegen o.a. zuurstoftekort en organische vervuiling (Adamek et al.,
1996), alsook het sterk aanpassingsvermogen en de manier van reproductie.
Volgens de Nie (1996) is de blauwbandgrondel reeds geslachtsrijp na 1 jaar. Het is een onderbroken
paaier. Dit betekent dat de eieren in verschillende keren worden afgezet waardoor de
overlevingskansen van de larven vergroot worden.

Uit onderzoek heeft men kunnen vaststellen dat blauwbandgrondels in natuurlijke omstandigheden
zelden ouder worden dan 3 jaar (Adamek et al.,1996). De eenjarige individuen zouden een
gemiddelde lengte van 4.5 cm hebben. De twee en driejarige exemplaren zouden een gemiddelde
lengte van 6.1 cm respectievelijk 7.4 cm hebben (Adamek et al., 1996).

Op het histogram van de blauwbandgrondel zien we dat er weinig éénjarige exemplaren gevangen
werden. Dit is waarschijnlijk te verklaren doordat deze kleine visjes door de openingen van het net
glippen. De twee- en driejarige exemplaren zijn daarentegen wel goed vertegenwoordigd. We merken
op dat de variatie van de verschillende jaarklassen redelijk groot is. Dit kan zowel te wijten zijn aan
hetfeit dat blauwbandgrondels onderbroken paaiers zijn waardoor er een leeftijdsverschil kan
optreden van verschillende maanden, alsook aan het feit dat de mannetjes in het algemeen groter zijn
dan de wijfjes.
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Grafiek 20: Lengte-frequentieverdeling van blauwbandgrondel in het meer (lengte-interval van 0.2
cm), 1999.

De meeste blauwbandgrondels werden in de zone E gevangen. Dit is eveneens de zone die in direct
contact staat met de Demer. De blauwbandgrondel is daar talrijk aangetroffen tijdens de afvissingen
in maart 1999 (Breine et al., 1999). Waarschijnlijk is deze soort voornamelijk tijdens de
overstromingen in september 1998 gemigreerd. Maar tijdens de afvissingen in september 1998 voor
de overstromingen werden er reeds 2 blauwbandgrondels in zone E gevangen. Dit wijst erop dat ze
voor de overstromingen reeds het meer bereikt hadden.
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In vijver 1 en 2 en in de rest van het meer werden ook blauwbandgrondels gevangen. Dit toont aan dat
deze soort zich langzaam over het hele meer verspreidt.
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Grafiek 21: De vangst van blauwbandgrondel in de zones van het Schulensmeer,1999

Foto 7: De blauwbandgrondel
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5.5.8.Brasem (Abramis brama)

In het meer
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In het meer werden er in totaal 999 bra.> m gevangen. Dit is 3 maal zoveel als het aantal gevangen
tijdens het onderzoek in 1988.
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Grafiek 22: Lengte-frequentieverdeling van de brasem in het meer (Lengte-intervaL van 0.2 cm), 1999

Op het histogram kan men meerdere groepen onderscheiden. De twee duidelijke pieken met
gemiddelden van 7 cm en II cm stellen waarschijnlijk de één- en tweejarige brasems voor. De oudere
jaarklassen zijn in het histogram niet duidelijk terug te vinden. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het feit
dat oudere exemplaren moeilijker te vangen zijn, daar zij in het open water leven en dus enkel daar
kunnen gevangen worden. Ze werden dan ook voornamelijk met kieuwnetten gevangen. Volgens de
gebruikte maaswijdte vissen deze methode vrij selectief op afmeting.

Uit de hengelvangstregistratie blijkt duidelijk dat de grotere exemplaren goed vertegenwoordigd zijn.
Hier werd melding gemaakt van 406 exemplaren met een lengte tussen 20 en 80 cm.

Bij een optimale groei van brasem mag men éénjarige exemplaren van 7 cm en tweejarigen van 14 cm
verwachten. Hieruit blijkt dat de groei van de tweejarigen zich onder de ideale toestand bevindt.
25% van de gevangen brasem is kleiner dan 8 cm en 58% is tussen 8-12 cm groot.
In elk geval is het duidelijk dat de brasem het laatste jaar zeer succesvol was is in het meer.
Deze soort wordt in het meer niet uitgezet.

In de vijver

In vijver I was brasem de meest gevangen soort (109 exemplaren). Al de gevangen individuen
behoren tot de éénjarigen, wat aantoont dat deze vijver een goede paaiplaats voor brasem is. Brasem
stelt echter geen hoge eisen aan paaiplaatsen, zoals de noodzaak van de aanwezigheid van
waterplanten.
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Grafiek 23: Lengte-frequentieverdeling van de brasem in vijver 2{lengte-interval van 0.5 cm, 1999

5.5.9.Europese meerval (Silurus glanis)

In totaal werden 8 Europese meervallen in het meer gevangen met een gemiddelde lengte van 12 cm.
De lengtes en gewichten worden in tabel 16 weergegeven.

Tabel 16: Vangstgegevens van de Europese meerval, 1999

Datum van afvissing Lengte (cm) Gewicht (g) Zone Vangstmethode
06/09/99 11.1 8.3 D elektrisch
09/09/99 14.0 16.2 A elektrisch
09/09/99 10.5 7.2 A elektrisch
09/09/99 10.5 7.5 A elektrisch
09/09/99 12.0 8.4 A elektrisch
09/09/99 12.5 10.4 C elektrisch
13/09/99 11.0 10.0 E elektrisch
14/09/99 12.5 13.1 E elektrisch

Dit zijn éénjarige individuen, wat wijst op een natuurlijke rekrutering van deze soort. Er zijn namelijk
geen indicaties dat het hier uitgezette jonge exemplaren zou betreffen.

Foto 8: De Europese meerval is een nieuwe soort in het Schulensmeer
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Er is in het verleden in Vlaanderen 11'Ji! geen melding gemaakt van natuurlijke reproductie van de
Europese meerval, zodat we hier van e"'l1 unicum mogen spreken. Voordat de meerval paait moet er
een geschikte paaiplaats voorhanden zijn Deze plaat en liggen in ondiep water, met waterplanten op
de bodem en de watertemperatuur moet lussen 18°C en 20°C liggen. Het mannetje zal de uitgekozen
paaiplaats reinigen van zand en modder door met zijn staart een sterke waterstroom te veroorzaken.
Vervolgens drukt hij de waterplanten aan met zijn bek, zodat het er als een soort nest uitziet. Als een
paairijp wijfje verschijnt en de watertemperatuur hoog genoeg is, kan het paaispel beginnen. Het
mannetje zwemt daarbij het vrouwtje vlak onder de waterspiegel achterna, waardoor het
wateroppervlak in beweging wordt gebracht (OVB, 1985). Dergelijke plaatsen kan men in het meer in
zone A terug vinden.
Hoe deze meerval in het meer is terechtgekomen is niet helemaal zeker. Wel zijn er geruchten dat er
een tiental jaar terug enkele exemplaren zijn uitgezet, zonder geldige toelating. De VVSM beschikt
over informatie rond de uitzetting van deze exemplaren (mondelinge mededeling). Door hengelaars is
er melding gemaakt van vangsten van grotere exemplaren, waaronder één exemplaar van 54 cm.
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5.5.10.Giebel (Carassius auratus gibelio)

In het meer

Het aantal giebels in het meer is de laatste 11 jaar sterk toegenomen. In 1988 zijn er in totaal 5 giebels
gevangen. Tijdens dit onderzoek werden er alleen in het meer al 120 exemplaren gevangen.
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Grafiek 24: Lengte-frequentieverdeling van de giebel in het meer (lengte-interval van 0.5 cm), 1999

Volgens de literatuur (OVB, 1988) meet een éénjarige giebel gemiddeld 7.4 cm en een tweejarige
17 cm.

Interessant om te vermelden is dat alle giebels in onze streken vrouwelijke exemplaren zijn en zich
door middel van gynogenese voortplanten. Dit is een fenomeen waar paairijpe vrouwelijke giebels
zich tussen de paaiende karper, blankvoorn of zeelt wringen en hun eitjes daar afzetten. De zaadcellen
van de karpers, blankvoorns of zeelten zullen de eicellen van de giebel prikkelen om zich te gaan
ontwikkelen. De zaadcellen dringen hiervoor de eitjes binnen, maar er vindt geen versmelting plaats.
De eicellen bevatten daardoor uitsluitend vrouwelijke eigenschappen met als gevolg dat er ook alleen
vrouwelijk nakomelingen uit geboren worden. Op die manier is elke giebel in staat om voor
nakomelingen te zorgen (OVB, 1985).

De lengte-frequentieverdeling geeft weer dat er verschillende jaarklassen in de giebelpopulatie
aanwezig zijn. De jaarklassen zijn echter niet zo goed afgelijnd en overlappen elkaar. In
kweekvijvers is gebleken dat éénjarige giebels onderling vaak grote lengteverschillen vertonen, die
waarschijnlijk veroorzaakt worden doordat de oudere giebels op verschillende tijdstippen paaien en er
bij het broed dus leeftijdsverschillen aanwezig zijn.
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In de vijvers

De lengteverschillen, die in het me _ werden vastgesteld vindt men ook in de vijvers terug. Hier
werden respectievelijk 66 en 82 gieb L gevangen. Hieruit blijkt dat er uiteindelijk meer giebels in de
vijvers werden gevangen dan in het meer z"'If. Men zou hier kunnen vermoeden dat de giebel kleinere
ondiepe wateren prefereert boven het open meer of dat er in de vijvers meer voedsel voor giebel
aanwezig was dan in het open meer.
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Grafiek 25: Lengte-frequentieverdeLing van giebeL in vijver 1 (Lengte-intervaL van 0.5 cm), 1999
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Grafiek 26: Lengte-frequentieverdeling van giebeL in vijver 2 (Lengte-intervaL van 0.5 cm),1999
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S.S.U.Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis)

Er werd slechts I grote modderkruiper in de beek gevangen met een gewicht van 32.5 g en een lengte
van 18 cm.. Deze soort werd niet gevangen tijdens de visbestandopnames in 1988. De modderkruiper
is een nacht actieve vis, die zich overdag in de modder graaft. Dit maakt het moeilijk om deze soort te
vangen.

Foto 9: Er werd één grote modderkruiper in de beek gevangen.

S.S.12.Riviergrondel (Gobio gobio )

Er werden slechts 27 riviergrondels in het meer gevangen en enkele exemplaren in de vijvers. Vier
van deze riviergrondels hadden een lengte van < 5 cm, wat een natuurlijke rekrutering aantoont.
In 1988 heeft men 13 exemplaren gevangen. Dit wijst erop dat de populatie van grondel zich niet
sterk heeft gewijzigd. Riviergrondel is trouwens eerder een vis van stromend water, maar kan echter
zonder problemen in vijvers gekweekt worden.

S.S.13.Karper (Cyprinus carpio)

De afvismethodes die tijdens het onderzoek gebruikt werden zijn niet erg geschikt om karpers te
vangen, die op de bodem van het meer leven. Hierdoor werden er in het meer slechts 13 karpers
gevangen, waarvan één exemplaar boven de 5 kg woog. In vijver 1 en 2 werden respectievelijk 1 en 3
exemplaren gevangen.

Uit de resultaten van de hengelenquête kan men afleiden dat het meer een belangrijke karperpopulatie
bezit. In de hengelenquête is er namelijk melding gemaakt van de vangst van 228 individuen, waarvan
204 exemplaren groter waren dan 60 cm. Deze gegevens geven echter geen goed inzicht in de
populatiestructuur en de rekrutering van karper, daar de hengelaars selectief op grote karpers vissen.
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5.5.14.Kolblei (Blicca bjoerkna)

In het meer

Uit de visvangsten blijkt dat de kolbleIpopulatie de laatste 11 jaren sterk is toegenomen.
In 1988 werden minder dan 10 exemplaren gevangen, terwijl tijdens dit onderzoek 515 stuks gevangen
werden.
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Grafiek 27: Lengte-frequentieverdeling van de koLbLei in het meer (Lengte-intervaL van 0.5 cm), 1999

In het histogram kan men verschillende groepen onderscheiden, waarvan de eerste twee groepen
waarschijnlijk de eerste (gemiddeld 6 cm) en de tweede jaarklasse (gemiddeld 11 cm) voorstellen. We
tellen hier een hoog aantal éénjarige individuen, wat duidt op een evenwichtige, zelfreguierende
populatie. Kolblei paait vooral in ondiepe en ondergedoken plantenrijke oeverzone, waar de vrouwtjes
de grote kleverige eitjes kunnen afzetten. Deze biotoop vindt men vooral in Zone A terug, waar de
oostzijde een ondiepe oeverzone met een rietkraag bezit. Oudere jaarklassen zijn hier ook aanwezig
maar zijn minder goed te onderscheiden.

In de vijvers

Vijver 1 was de enige vijver, waar kolblei gevangen werd en dan nog slechts 1 exemplaar. De vijvers
worden door de kolblei dus duidelijk niet als paaiplaats gebruikt. De waterplanten, die in de vijvers
voorkomen zijn voornamelijk uitstekende planten, die niet interessant zijn voor de kolblei.
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S.S.IS.Kopvoorn (Leuciscus cephalus)

Er werd slechts één kopvoorn in het meer, namelijk in zone E, gevangen. Deze zone ligt het dichtst bij
de Demer en men kan dan ook vermoeden dat deze vis van daar afkomstig is. In 1999 werd kopvoorn
in de Demer, onder andere aan de grote Steunbeer in Diest, gevangen (Breine et aL., 1999).

S.S.16.Paling (Anguilla anguilla)

Het aantal palingen gevangen in het meer is, vergeleken met 1988, gestegen van 328 naar 1710
individuen.
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Grafiek 28: Lengte-frequentieverdeling van de paling in het meer (lengte-interval van 1 cm), 1999

Daar we dezelfde vangstmethodes gebruikt hebben en een vergelijkbare vangstinspanning heeft
plaatsgevonden als in 1988, kunnen we veronderstellen dat de palingpopulatie sterk is toegenomen.
Dit is grotendeels te wijten aan de jaarlijkse uitzetting van 4 kg glasaal, waarvan één kg ongeveer 3000
individuen bevat. Daar de uitzetting steeds uit glasaal bestaat bouwt men op die manier een
evenwichtige populatie op. Het vrij evenwichtig beeld van de palingpopulatie in het Schulensmeer
illustreert duidelijk het nut en de efficiëntie van het handhaven van een jaarlijkse aangehouden
bepotingsbeleid met glasaal.

Het is kenmerkend aan een lengte-frequentie verdeling van de paling, dat de pieken niet duidelijk
gescheiden zijn, hetgeen te wijten is aan de trage maar ook heterogene (geslachtsgebonden) groei van
paling.
Uit de grafiek blijkt dat het aantal palingen met een lengte tussen 27 en 36 cm het meest voorkomt en
dat de aantallen afnemen naarmate ze langer worden. Dat de zeer kleine exemplaren niet op de grafiek
terug te vinden zijn, komt voornamelijk door de selectiviteit van de vangsten (paling met een lengte
<25 cm kan al door de mazen van een fuik ontsnappen). Elektrisch kunnen de glasalen wel gevangen
worden. Aan de hand van deze grafiek kan men weinig over de groeisnelheid vertellen. Het aantal
gevangen palingen in de vijvers lag zeer laag «7 individuen).
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Grafiek 29: Lengte-frequentieverdeling van de paling in het meer (lengte-interval van 1 cm), 1988

Als we het histogram van paling van 1999 vergelijken met het histogram van 1988 zien we dat de
lengte verdeling van de paling gewijzigd is, alsook dat de aantallen zijn toegenomen. Dit is
voornamelijk het gevolg van de jaarlijkse bepotingen van de laatste 5 jaar. Voor het onderzoek in
1988 werd slechts 2 keer glasaal uitgezet, namelijk 2.5 kg in 1985 en 0.75 kg in 1987.
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S.S.17.Pos (Gymnocephalus cernuus)

In het meer

Tijdens de visbestandopnames in 1999 zijn er in totaal 1515 exemplaren van pos gevangen. Dit is 8
keer zoveel als het aantal dat in 1988 werd gevangen. Daar de gebruikte methodes tijdens de twee
studies vergelijkbaar waren, mag men aannemen dat het aantal pos specimens in het meer is
toegenomen. Waarschijnlijk kan men dit toeschrijven aan de eutrofiëring van het meer, waardoor
bepaalde benthivoren, waaronder pos, bevoordeeld worden door de grotere hoeveelheid beschikbaar
voedsel (Scheffer, 1998).
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Grafiek 30: Lengte-frequentieverdeling van de pos in het meer (lengte-interval van 0.2 cm), 1999

De grafiek illustreert duidelijk dat de éénjarigen met een lengte tussen 6 en 8 cm, goed
vertegenwoordigd zijn. De andere exemplaren (> 9 cm) behoren tot de tweede of derde jaarklasse.
Deze klassen zijn echter veel minder goed vertegenwoordigd. We vermoeden echter dat de grotere
exemplaren van pos evenveel kans hebben om gevist te worden, zodat dit niet de oorzaak kan zijn van
hun laag aantal.

Het aantal pos specimens in de Demer ligt redelijk laag zodat men de toename van deze populatie niet
aan de overstroming kan toeschrijven.

Na één jaar is pos geslachtsrijp bij een lengte tussen 6.5 en 7 cm. De pos schoolt dan samen op
plaatsen met stenen of schone grindgrond of zandgrond, soms bij waterplanten. Planten zijn echter
geen voorwaarde voor een paai. De vis wordt zelden ouder dan 3 jaar (De Nie, 1996).

In de vijver

Pos is een vis van ruim water (OVB, 1985). Dit verklaart waarom er slechts enkel in vijver 2 enkele
exemplaren gevangen werden.
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S.S.IS.Rietvoorn (Scardinius erJllhropthalmus)

In het meer

Er werden in totaal 388 rietvoorn peClmen gevangen in het meer.
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Grafiek 31: Lengte-frequentieverdeling van rietvoorn het meer (lengte-interval van 0.5 cm), 1999

Het histogram van rietvoorn vertoont 3 groepen met pieken rond 5.5 cm, 9.5 cm en 12.5 cm. Men kan
stellen dat deze de jaarklassen 1, 2 en 3 vertegenwoordigen. Het hoog aantal éénjarigen wijst op
natuurlijke rekrutering in het meer. De rietvoorn paait in de oeverzone, soms in zeer ondiepe wateren.
Essentieel is de aanwezigheid van water en oever planten, waar de eieren kunnen aan blijven kleven.
Deze biotoop vindt men in het meer voornamelijk in zone A terug.
Het percentage van gevangen rietvoorn in de totale vangst in 1999 is in vergelijking met 1988 gelijk
gebleven. In 1988 bedroeg het aantal exemplaren met een lengte < 10 cm slechts 13.3 % van de totale
rietvoornvangst, wat op een lage rekrutering wijst in 1988. Dit kan aan verschillende factoren te
wijten zijn, zoals de afwezigheid van ondergedoken waterplanten.

De grotere exemplaren werden voornamelijk door de hengelaars vastgesteld, waar één derde van de
geregistreerde vis groter was dat 25 cm.

In de vijvers

Uit de vangstgegevens van rietvoorn in de vijver blijkt dat enkel in vijver 1 een tiental juveniele
rietvoorns voorkomen. Daar de afvissingen in september en oktober gebeurde en de paaitijd in het
voorjaar valt, is het mogelijk dat de juveniele rietvoorn van de vijver reeds naar het meer gemigreerd
zijn. Het is mogelijk dat de paaiplaatsen in het meer voor de rietvoorn belangrijker zijn dan de vijvers.

Uit de vangstgegevens van 1988, werd vastgesteld dat de vijver een paaiplaats bij uitstek was voor de
rietvoorn.
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Grafiek 32: Lengte-frequentie verdeling van de rietvoorn in vijver 1 (Lengte-intervaL van 0.5 cm), 1999

De occasionele lage Orconcentratie in de vijvers maakt van deze plaatsen een minder aantrekkelijk
habitat. De planten in de vijvers zijn voornamelijk verankerde planten met uitstekende bladeren en
vrij drijvende waterplanten. Rietvoorn verkiest echter verankerde ondergedoken waterplanten (OVB,
1985).

In vijver 2 hoorden de meeste gevangen rietvoorn specimens bij de tweede jaarklasse.
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Grafiek 33: LengtejrequentieverdeLing van rietvoorn in vijver 2 (lengte-intervaL van 0.5 cm), 1999

In vijver 3 werden slechts 9 individuen gevangen.

54



S.S.19.Snoek (Esox lucius)

In het meer

In het meer werden 60 snoeken gevangen. Ten opzichte van de vangsten in 1988, toen 257 snoeken
gevangen werden, is dit een sterke daling.
De snoek is een visuele predator, die zich schuilhoudt tussen de waterplanten en verkiest daarom
heldere, plantenrijke wateren. Waterplanten zijn bij de reproductie van snoeken eveneens belangrijk
voor het afzetten van hun eieren. Door de eutrofiëring in het meer, is de doorzichtbaarheid en het
aantalonderwaterplanten afgenomen. Dit i waar chijnlijk een van de belangrijkste oorzaken van de
afname van de snoekpopulatie en verklaart ook de verminderde vangstaantallen.
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Grafiek 34: Lengte-frequentieverdeling van de snoek in het meer (lengte-interval van 1 cm), 1999

Ondanks het feit dat grote snoeken moeilijker te vangen zijn dan kleine exemplaren, doordat ze zich
meer in het open water begeven, werden er duidelijk meer grote dan kleine snoeken gevangen.
Het aantal gevangen snoeken is eigenlijk te gering om een betrouwbare interpretatie van de
populatiestructuur en jaarklassen mogelijk te maken.
Als men toch probeert het histogram te interpreteren kan men kleine groepen onderscheiden met een
gemiddelde lengte van 27, 38, 47, 63 en 76 cm. Men kan veronderstellen dat de eerste groep de
éénjarigen vertegenwoordigen. Uit de vangstaantallen van deze groep kunnen we afleiden dat de
reproductie het laatste jaar zeer laag lag.
De andere groepen in het histogram kunnen snoeken van verschillende jaarklassen bevatten.
Het histogram geeft weer dat de snoekpopulatie niet in een gezonde situatie verkeert. Deze situatie
wordt door de hengelaars nog niet vastgesteld, daar het aantal grote snoeken, gevangen met de hengel,
vergeleken met 10 jaar geleden, nog niet ernstig gewijzigd is. Toch kan men uit dit histogram
besluiten dat het aantal grote snoeken binnenkort zal afnemen al de biotoop voor deze oort niet
verbetert.
Jaarlijks werden er 300 juveniele snoeken (lengte ongeveer 7 cm) in het meer uitgezet. Enkel in 1999
is deze uitzetting niet gebeurd. Dit aantal is betrekkelijk laag, zodat het geen echte impact heeft op de
populatie. Uit onderzoek is trouwens gebleken dat het uitzetten van pootsnoek met als doel een
grotere snoekstand te verkrijgen, in waters waar een natuurlijke noekstand aanwezig is, zinloos is.
Uitzettingen van snoekjes in wateren die troebel zijn en weinig waterplantenbegroeiing kennen, zullen
allerminst voor meer snoeken zorgen. Wanneer, in tegendeel, een water helder is en veel waterplanten
heeft, dan zal een passende snoekstand zich wel op natuurlijke wijze instellen (OVB, 1991).
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In de vijvers

Het aantal snoeken dat in vijver I gevangen werd is van 169 in 1988 (24.5 cm) gedaald naar 4 (36.6
cm) exemplaren in 1999. Dit kan een aanduiding zijn dat de vijver zijn functie als paaiplaats voor
snoek grotendeels verloren heeft. In de andere vijvers werden ook slechts enkele snoeken gevangen.

S.S.20.Snoekbaars (Stizostedion lucioperca)

In het meer

Er werden 220 snoekbaarzen in het meer gevangen, waarvan 210 exemplaren kleiner dan 20 cm
waren. Men neemt aan dat snoekbaarzen in het éérste jaar 15-20 cm lang worden (OVB, 1985).
Achterblijvers, die niet op vis eten overschakelen, worden slechts 4 tot 8 cm. De snoekbaarzen die
gevangen werden, waren voornamelijk éénjarige vissen, zowel slecht als goed groeiende. Tweejarige
snoekbaarzen, die niet goed groeien, zullen ook in de groep kleiner dan 20 cm voorkomen. Uit het
histogram blijkt dat er een goede rekrutering is van snoekbaars. In 1988 werden in totaal 102
snoekbaarzen gevangen, waarvan slechts 30 % kleiner was dan 20 cm. De rekrutering lag toen dus
veel lager.
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Grafiek 35: Lengte-frequentieverdeling van de snoekbaars het meer (lengte-interval van 0.5 cm), 1999

De goede reproductie van snoekbaars in 1999 is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat de
snoekbaars zich goed kan aanpassen aan matige eutrofiëring. De vissoort verkiest zolang er geen
zuurstofgebrek ontstaat, troebel water om zijn prooi te benaderen.
In het histogram zijn de oudere jaarklassen echter slecht vertegenwoordigd, wat gedeeltelijk te
verklaren is doordat deze groottes moeilijk te vangen zijn met de gebruikte methodes.
Uit de gegevens van de hengelaars zijn er ook weinig vangstgegevens van snoekbaars (4 exemplaren>
25 cm). Dit komt voornamelijk omdat er momenteel weinig op snoekbaars gevist wordt. Deze
visserijdruk verschilt echter van jaar tot jaar. Ook de reproductie kan van jaar tot jaar verschillen; er
zijn goede, maar ook slechte snoekbaarsjaren. De hoge aantallen éénjarigen wijzen op een goed
snoekbaarsjaar.

In de vijver

In de vijvers werden geen snoekbaarzen gevangen.
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5.5.21.Winde (Leuciscus idus)

In het meer

Winde is een typische riviervis, die belangrijke migraties onderneemt. In de lente trekt zij in grote
scholen stroomopwaarts om haar eitje' af te zetten in ondiepe delen van de rivier met zanderige bodem
(Vandelannoote et al., 1998).
Daar winde een soort is die populair L bij sportieve hengelaars, wordt het meer jaarlijks met 100 kg
kleine winde bepoot.
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Grafiek 36: Lengte-frequentieverdeling van de winde in het meer (lengte-interval van 0.5 cm), 1999

Voor de windes, van het Schulensmeer is het echter bijna onmogelijk om te emigreren naar hun
paaiplaats. Toch kunnen we uit het histogram vaststellen, dat er in het meer natuurlijke rekrutering
plaats vindt en de windes dus blijkbaar goed gedijen in stilstaand water. Deze vaststelling werd in
1988 ook gedaan. In het meer werden toen in totaal 222 windes gevangen.
Het histogram van de lengte-frequentieverdeling van de windes toont aan dat er in het meer een
evenwichtige populatie aanwezig is, met veel éénjarige specimens.

In de vijvers

Er werd slechts één exemplaar gevangen namelijk in vijver 1. Dit doet ons vermoeden dat deze soort
eerder het open water verkiest.
Dit wordt ook aangetoond door het feit dat in het meer deze soort voornamelijk tijdens het slepen in
open water, werd gevist.

57



5.5.22.Zeelt (Tinea linea)

In het meer

In het meer werden slechts 29 zeelten gevangen. Dit is de helft van het aantal dat in 1988 gevangen
werd.
Jaarlijks wordt 20 kg zeelt uitgezet in het meer en in 1998 werd er zelfs 50 kg uitgezet. Deze
hoeveelheden zijn echter zéér weinig voor een meer van 90 ha. In 1999 gebeurde er geen zeelt
bepoting.
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Grafrek 37: Lengte-frequentieverdeling van de zeelt in het meer (lengte-interval van 1 cm), 1999

Aan de hand van het histogram, kunnen we stellen dat de zeeltpopulatie niet beantwoordt aan een
evenwichtige populatie. De éénjarige zeelten zijn zeer slecht vertegenwoordigd. Dit kan slechts
gedeeltelijk toegeschreven worden aan het achterwege laten van de bepoting in het laatste jaar.

Zoals de snoek stelt zeelt hoge eisen aan zijn omgeving. Zeelt paait steeds boven waterplanten, zodat
de eitjes aan de waterplanten kunnen blijven kleven en niet op de grond vallen. Eitjes die op de
bodem terechtkomen gaan vrijwel altijd verloren. Waterplanten zijn gedurende de volledige
levenscyclus van zeelt belangrijk. Zeelt is namelijk lichtschuw en houdt zich overdag gewoonlijk
schuil tussen de waterplanten of in de modder (OVB, 1985).

In de vijver

In 1988 werd het grootste aantal zeelten in vijver 1 gevangen (136 stuks). De kleinste exemplaren
waren toen 5.6 cm lang. Aan de hand van het histogram zien we dat de populatiestructuur in de vijver
toen zeer gezond was, met een hoog aantal juveniele specimens en alle andere lengteklassen goed
vertegenwoordigd. In 1988 groeiden in deze vijver nog veel ondergedoken waterplanten, waaronder
hoornblad, die als een indicator geldt voor het zeeltwatertype.
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Grafiek 38: Lengte-frequentieverdeling van zeelt in vijver J (lengte-interval van 0.5 cm), 1988

In de vijvers 1 en 2 werden in 1999 een tiental zeelten gevangen. In vijver 1 bevonden zich tussen de
gevangen zeelten 7 exemplaren met een lengte tussen 3.3 en 4.0 cm. Dit zijn éénjarige exemplaren
met een trage groei of een late paai in vergelijking met de éénjarige zeelten die in 1988 gevangen
werden en een lengte hadden gelegen tussen 5.6 en 7.5 cm.

Uit de vergelijking van de toestand van zeeltpopulatie in vijver 1 in 1999 met de situatie in 1988 kan
men besluiten dat vijver 1 zijn functie al paaiplaats en leefplaats van zeelt zo goed als volledig
verloren heeft. Deze functie werd niet overgenomen door een andere vijver.

Het uitzetten van meer zeelt zou een mogelijkheid zijn om het probleem van het paaien en de eerste
opgroei over te slagen.
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5.5.23.Zonnebaars (Lepomis gibbosus)

In het meer

In het Schulensmeer werden 200 zonnebaarzen gevangen. Dit is dubbel zoveel als de vangst in 1988.
Normaal gezien bereikt de zonnebaars in het éérste jaar een lengte van 2.5 tot 4.6 cm. Na 2 tot 3 jaar,
bij een lengte van 8 cm, zijn ze geslachtsrijp. Gemiddeld worden zonnebaarzen tussen de IQ en 15 cm
lang, met een maximale lengte van 25 cm (OVB,1985).
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Grafiek 39: Lengte-frequentieverdeling van zonnebaars in het meer (lengte-interval van 0.2 cm), 1999

In het histogram kan men duidelijk 2 groepen terugvinden. De eerste groep met een gemiddelde
lengte van 4.2 cm stellen de éénjarige zonnebaarzen voor. In de tweede groep lopen enkele
jaarklassen in elkaar over. Daar de eerste jaarklasse goed vertegenwoordigd is en de andere
jaarklassen aanwezig zijn, mogen we hier spreken over een gezonde populatie zonnebaarzen.

In de vijvers

In de vijvers I en 3 werden slechts enkele zonnebaarzen gevangen. In vijver 2 werden er iets meer
gevangen (14 exemplaren).
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5.6.Biomassabepaling van ct ': ~eruggevangen soorten aan de hand van de merk 
en terugvangstmethode.

De verschillende vis- en merkmethodes en de sectoren waar de vissen gevangen werden, zijn reeds
eerder vermeld (Hoofdstuk 4).
Op elke visdag werden alle vi en gewogen, gemeten en nagekeken op merktekens. Enkel de vissen>
10 cm werden gemerkt. Daarna werden de gemerkte vissen teruggezet en wel in dezelfde zone van het
meer waar ze oorspronkelijk gevangen werden.
Deze gegevens werden zorgvuldig opgetekend en opgeslagen in een computerdataset.

Voor elke vis zijn volgende gegevens voorhanden: soortnaam, vangstnummer, gewicht (in g), lengte
(in cm), de gebruikte methode, de vangstdatum, het gebied waar de vissen gevangen werden.

5.6.1.De merk - en terugvangstmethode

Deze methode baseert zich op het feit dat de verhouding van gemerkte vissen in een willekeurige
steekproef een schatting is van de verhouding van de gemerkte vissen in de totale populatie. Indien
het totaal aantal gemerkte vissen in die populatie gekend is, kan de grootte van de populatie geschat
worden.

Hiertoe werd het model van DARROCH opgesteld.
Bij het gebruiken van dit model wordt van de veronderstelling uitgegaan dat:
- de mortaliteit gedurende de studieperiode gelijk is aan nul
- geen vissen door hengelaars onttrokken worden
- dat er in de onderzochte zones geen migraties gebeuren

Voor een uitgebreide beschrijving van deze methode verwijzen we naar Belpaire et al., 1989.
We beperken ons hier tot het aangeven van de aan te wenden formule:

Waarbij: u =totaal aantal verschillende vissen van die soort gevangen in i visdagen.
Cx=aantal gevangen vissen van die soort
N = geschatte populatieaantal van die soort

Met een aangepast computerprogramma wordt de bovenstaande formule verwerkt en kan men een
schatting maken van de aanwezige vispopulatie, waarvan er exemplaren teruggevangen werden.
Aanvullend wordt ook de standaard fout (SE) berekend met de volgende formule:

S.E.(N) =v'N-U
dN
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5.6.2.Biomassa bepaling van de teruggevangen soorten

Aan de hand van de vooraf vermelde methode wordt de biomassa van de soorten met terugvangst
berekend. In de volgende tabel worden het aantal gemerkte vissen en het aantal teruggevangen vissen
weergegeven. Soorten die niet gemerkt werden vanwege hun kleine lengte werden in de tabel niet in
opgenomen.

Tahel17: Vangst- en terugvangstaantallen per soort.

Soort Gemerkt (n) Terugge\angen(n) Percentage
teruggel'angen

Amerikaanse 159 31 19,50%
dwergmeerval

Snoek 62 5 8,06%
Winde 129 10 7,75%

Zonnebaars 67 5 7,46%
Paling 1541 48 3,11%
Baars 773 21 2,72%
Giebel 161 1 0,63%

Rietvoorn 186 1 0,54%
Blankvoorn 1291 4 0,31%

Pos 381 1 0,26%
Blauwbandgrondel 13 0 0,00%

Blei 148 0 0,00%
Brasem 494 0 0,00%

Europese meerval 8 0 0,00%
Grondel 19 0 0,00%
Karper 10 0 0,00%

Kopvoorn 1 0 0,00%
Snoekbaars 63 0 0,00%

Zeelt 46 0 0,00%
Totaal 5553 127 2,29%

Deze tabel toont aan dat sommige soorten beter teruggevangen worden dan andere. Als we de
terugvangst van giebel vergelijken met de terugvangst van de Amerikaanse dwergmeerval zien we dat
er van beide soorten bijna evenveel exemplaren gemerkt werden, maar de terugvangst zeer
verschillend was. Zoals later wordt beschreven (5.8.), is de Amerikaanse dwergmeerval waarschijnlijk
een soort die het hele meer rondzwemt, waardoor ze regelmatig werden terug gevangen in de fuiken
van de verschillende zones. Men zou kunnen veronderstellen dat migrerende vissen meer kans hebben
om te worden teruggevangen, daar ze zich in verschillende zones ophouden en op die manier tijdens
elke afvissing een kans hebben om gevangen te worden. Het feit dat deze soorten zich ook kunnen
bevinden in de zones die niet bemonsterd worden, vermindert daarentegen de kans op terugvangst.

De exemplaren van bermpje, bittervoorn, alver en grote modderkruiper werden tijdens het onderzoek,
vanwege hun kleine lengte, niet gemerkt, waardoor het niet mogelijk was de biomassa van deze
soorten te berekenen.

De biomassa van soorten, waarbij geen gemerkte vissen teruggevangen werden, kan niet berekend
worden. Zo konden we geen berekende schatting maken van het populatieaantal van
blauwbandgrondel, Europese meerval, riviergrondel, karper, kopvoorn, kolblei, zeelt en snoekbaars.
De reden dat snoekbaars niet werd teruggevangen is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat er
weinig exemplaren van deze soort gemerkt werden, doordat er voornamelijk kleine exemplaren
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gevangen werden (exemplaren <10
niet overleefd hebben.

;erden niet gemerkt) en er verschillende exemplaren de vangst

Ook van brasem hebben we geen terug anJstgegevens, ondanks het feit dat er een relatief groot aantal
brasem gevangen en gemerkt werd. -:'t.D mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat deze soort
voornamelijk in open water leeft. De methodes die tijdens dit onderzoek gebruikt werden bleken
minder efficiënt te zijn bij het vissen in het open water.

Toch zal er een schatting van de bra empopulatie berekend worden. Voor het uitvoeren van deze
berekening wordt veronder teld dat er toch één gemerkt exemplaar gevangen werd. Aan de hand van
dit gegeven kan men met het model van Darroch een schatting maken van het aantal brasems in het
onderzochte gebied. Daar er in werkelijkheid geen gemerkte exemplaren gevist werden, kunnen we
stellen dat het aantal exemplaren hoger ligt dan de gemaakte schatting. Zodat we deze schatting als
een minimum populatie aantal kunnen voorstellen.

Zoals in hoofdstuk 4 werd beschreven, werd het werkgebied in het meer beperkt tot een aantal
representatieve zones die samen een oppervlakte van 42 ha omvatten. De populatieaantallen werden
dan ook voor dit werkgebied berekend.

Op basis van de berekende populatieaantallen werd het totale gewicht in de 42 ha bepaald, uitgaande
van het gemiddelde gewicht van elke soort in het meer. Op basis van deze resultaten kon het totale
gewicht in het meer berekend worden, alsook de biomassa van het meer.
In de vijvers werden geen gemerkte vissen teruggevangen zodat het onmogelijk is om daar de
biomassa's te berekenen.

Tabel 18: Berekende biomassa van de beLangrijkste soorten op het meer, uitgaande van het gemiddeLd
gewicht

Yissoort Populatie Standaard Gcmiddeld Totaal Totaal Biomassa
aantal in fout ge" icht in gc" icht in ge" icht op van hct

-t2 ha meer. (g) -t2 ha (kg) meer in 90 meer (kg/ha)
ha. (kg)

Baars 3078 ±319 41,8 128,66 275,7 3,06
Blankvoorn 302607 ±169417 17,37 5256,28 11263,46 125,14

Brasem* 88360 ±88083 54.99 4858.91 10411.96 115.68
Giebel 3347 ±3308 77,17 258,28 553,5 6,15

Amerikaanse 431 ±65 173,9 74,95 160,6 1,78
dwergmeerval

Paling 26670 ±4005 122,2 3259,74 6983,7 77,59
Pos 22706 ±13020 6,0 136,23 291,93 3,20

Rietvoorn 2159 ±1049 14,15 30,54 65,46 0,78
Snoek 295 ±160 915,8 270,02 578,92 6,43
Winde 1515 ±446 24,77 37,52 80,41 0,89

Zonnebaars 221 ±89 11,41 2,52 5,40 0,06
Totaal 447610 14329.78 30706.69 341.17

* mimmum aantal
Voor baars, Amerikaanse dwergmeerval, paling en winde konden we, dankzij het vrij groot aantal
teruggevangen exemplaren, een vrij nauwkeurige schatting geven (kleine standaard fout) van het
populatieaantal.
Vanwege de lage terugvangst en daaruit volgend de grote standaardfout moet het populatieaantal van
blankvoorn, snoek en zonnebaars met enig voorbehoud bekeken worden. De populatieschatting van
pos, rietvoorn en giebel is gebaseerd op de terugvangst van één exemplaar en is daardoor niet erg
betrouwbaar (zeer hoge standaardfout).
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De biomassaberekeningen van de teruggevangen soorten, via het gemiddelde gewicht geven slechts
een grove schatting. Gezien de grote spreiding in lengte en gewicht van de individuen binnen een
populatie, beschrijft het gemiddeld gewicht niet nauwkeurig de totale populatie. Het is daarom exacter
de biomassa van elke lengteklasse te berekenen.
Om de biomassa per lengteklasse te berekenen, moet men een schatting kunnen maken van het aantal
exemplaren in deze lengteklasse. Op basis van de verdeling van de gevangen exemplaren over de
lengteklasse en de schatting van het totaal aantal individuen in het onderzochte gedeelte van het meer
kan deze berekening worden uitgevoerd. Het gemiddelde gewicht per lengteklasse werd berekend op
basis van al de gevangen exemplaren van die bepaalde lengteklasse.
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Tabel 19: Biomassaberekening van l'S i/1 het meer per lengteklasse

I.l'ngtl'klassl' (;l'midddde '''Nri\~k Bl'l'l'kl'nd Totaal Totaal Biomassa in
(cm) lengte (l'm) o.~;;'t' gemiddeld ge" icht in dl' ge" kht, an het meel"

,;~Ö~' ge" icht ondl'l"zol'htl' het ml'l'l" (kg) (kg/ha)
''',;,;''{.,'. ~ (g) zone (kg), ,

2,0-3,9 3 0 0 0 0 0
4,0-5,9 5 9 2,6 0,02 0,05 0,00
6,0-7,9 7 32 5,2 0,17 0,36 0,00
8,0-9,9 9 497 7,9 3,92 8,41 0,09

10,0-11,9 11 944 13,6 12,84 27,51 0,31
12,0-13,9 13 111 27,3 3,04 6,51 0,07
14,0-15,9 15 586 38,9 22,81 48,89 0,54
16,0-17,9 17 595 51,5 30,65 65,67 0,73
18,0-19,9 19 111 78,3 8,72 18,68 0,21
20,0-21,9 21 32 119,2 3,83 8,20 0,09
22,0-23,9 23 21 0 0,00 0,00 0,00
24,0-25,9 25 43 207,9 8,90 19,07 0,21
26,0-27,9 27 36 0 0,00 0,00 0,00
28,0-29,9 29 39 364,2 14,03 30,07 0,33
30,0-31,9 31 13 388,8 4,99 10,70 0,12
32,0-33,9 33 2 466 1,00 2,14 0,02

34,0-35,99 35 4 0 0,00 0,00 0,00
36,0-37,9 37 2 670 1,43 3,07 0,03
Totaal 3078 116,35 249,32 2,77

Tabel 20: Biomassaberekening van zonnebaars in het meer per lengteklasse

Lengteklasse Gemiddelde Aantal in Berekend Totaal Totaal Biomassa in
(cm) lengte (cm) onderzochte gemiddeld gewicht in de gewicht van het meer

zone gewicht (g) onderzochte het meer (kg/ha)
zone (kg) (kg)

2,0-3,9 3 0 1 0,00 0,00 0,00
4,0-5,9 5 85 2 0,14 0,31 0,00
6,0-7,9 7 44 5 0,23 0,49 0,01
8,0-9,9 9 3 10 0,04 0,08 0,00

10,0-11,9 11 10 24 0,25 0,53 0,01
12,0-13,9 13 53 39 2,07 4,44 0,05
14,0-15,9 15 22 56 1,21 2,59 0,03
16,0-17,9 17 2 18 0,04 0,09 0,00
18,0-19,9 19 0 20 0,00 0,00 0,00
20,0-21,9 21 1 23 0,02 0,05 0,00

Totaal 221 4,00 8,57 0,10
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Tabel 21: Biomassaberekening van paling in het meer per lengteklasse

4,0-5,9 5 54 2 0,11 0,23 0,00
6,0-7,9 7 0 0 0,00 0,00 0,00
8,0-9,9 9 108 2,5 0,27 0,58 0,01

10,0-11,9 11 181 3,3 0,60 1,28 0,01
12,0-13,9 13 271 4 1,08 2,32 0,03
14,0-15,9 15 722 5,2 3,76 8,05 0,09
16,0-17,9 17 740 6,4 4,74 10,15 0,11
18,0-19,9 19 758 10 7,58 16,25 0,18
20,0-21,9 21 1065 13 13,85 29,68 0,33
22,0-23,9 23 1282 17,7 22,69 48,63 0,54
24,0-25,9 25 1246 23 28,66 61,41 0,68
26,0-27,9 27 1264 29,8 37,67 80,71 0,90
28,0-29,9 29 1535 35,1 53,87 115,44 1,28
30,0-31,9 31 1878 44,1 82,82 177,46 1,97
32,0-33,9 33 1643 53,3 87,58 187,67 2,09
34,0-35,9 35 2347 67,03 157,35 337,17 3,75
36,0-37,9 37 1715 78,86 135,28 289,88 3,22
38,0-39,9 39 1065 92,33 98,36 210,78 2,34
40,0-41,9 41 1029 111,43 114,69 245,76 2,73
42,0-43,9 43 1318 126,47 166,71 357,23 3,97
44,0-45,9 45 993 143,9 142,91 306,24 3,40
46,0-47,9 47 1101 163,6 180,20 386,14 4,29
48,0-49,9 49 1047 190 198,99 426,40 4,74
50,0-51,9 51 813 206,33 167,66 359,26 3,99
52,0-53,9 53 776 240,32 186,60 399,85 4,44
54,0-55,9 55 36 268,39 9,69 20,77 0,23
56,0-57,9 57 758 312,25 236,81 507,44 5,64
58,0-59,9 59 560 352,15 197,12 422,40 4,69
60,0-61,9 61 217 382,3 82,84 177,51 1,97
62,0-63,9 63 36 454,2 16,40 35,15 0,39
64,0-65,9 65 36 432,3 15,61 33,45 0,37
66,0-67,9 67 18 443,6 8,01 17,16 0,19
68,0-69,9 69 36 501,5 18,11 38,81 0,43
70,0-71,9 71 0 0 0,00 0,00 0,00
72,0-73,9 73 18 568,1 10,26 21,98 0,24

Totaal 26670 2488,85 5333,26 59,26
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Tabel 22: Biomassaberekening van Tl nkaanse dwergmeerval in het meer per lengteklasse (/999)

2,0-3,9 3 0 ° 0,00 0,00 0,00
4,0-5,9 5 ° ° 0,00 0,00 0,00
6,0-7,9 7 9 4,4 0,04 0,09 0,00
8,0-9,9 9 2 11 0,02 0,04 0,00

10,0-11,9 11 13 9,4 0,12 0,26 0,00
12,0-13,9 13 11 20,2 0,23 0,49 0,01
14,0-15,9 15 26 39 1,02 2,19 0,02
16,0-17,9 17 22 54,8 1,23 2,64 0,03
18,0-19,9 19 34 77,2 2,60 5,58 0,06
20,0-21,9 21 67 102,3 6,90 14,79 0,16
22,0-23,9 23 60 140,8 8,44 18,09 0,20
24,0-25,9 25 56 189,5 10,65 22,83 0,25
26,0-27,9 27 47 246,1 11,53 24,71 0,27
28,0-29,9 29 32 326,5 10,40 22,29 0,25
30,0-31,9 31 36 379,4 13,51 28,95 0,32
32,0-33,9 33 11 510,6 5,74 12,30 0,14
34,0-35,9 35 2 499,2 0,94 2,00 0,02
36,0-37,9 37 ° 0,00 0,00 0,00
38,0-39,9 39 ° 0,00 0,00 0,00
40,0-41,9 41 2 501,2 0,94 2,01 0,02

Totaal 431 74,32 159,26 1,77

Tabel 23: Biomassaberekening van de giebel in het meer per lengteklasse

Lengteklasse Gemiddelde Aantal in de Bel'ekend Totaal Totaal Biomassa in
(cm) lengte onderzochte gemiddeld gewicht in de gewicht van het meer

(cm) zone gewicht onderzochte het meer (kglha)
(g) zone (kg) (kg.)

2,0-3,9 3 0

4,0-5,9 5 281 2,42 0.68 1,46 0,02

6,0-7,9 7 366 4,81 1,76 3,77 0,04

8,0-9,9 9 506 13,16 6,66 14,28 0,16

10,0-11,9 11 647 23,42 15,15 32,46 0,36

12,0-13,9 13 450 41,13 18,51 39,66 0,44

14,0-15,9 15 309 64,26 19,88 42,60 0,47

16,0-17,9 17 113 101.34 11,40 24,43 0,27

18,0-19,9 19 225 133,75 30,09 64,49 0,72

20,0-21,9 21 28 175,70 4,94 10,59 0,12

22,0-23,9 23 141 262,98 36,98 79,25 0,88

24,0-25,9 25 169 314,55 53,08 113,75 1,26

26,0-27,9 27 113 440,53 49,56 106,20 1,18

28,0-29,9 29 0 385,50 0,00 0,00 0,00

30,0-31,9 31 0 0,00 0,00

Totaal 3347 248,71 532,95 5,92
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Tabel 24: Biomassaberekening van de bLankvoorn in het meer per Lengteklasse

2,0-3,9 3 19 1559 2,0 3,12 0,07
4,0-5,9 5 378 31007 3,3 103,15 2,46
6,0-7,9 7 1519 124603 3,5 430,43 10,25
8,0-9,9 9 689 56518 6,6 371,64 8,85

10,0-11,9 11 318 26085 11,2 291,21 6,93
12,0-13,9 13 76 6234 23,2 144,92 3,45
14,0-15,9 15 364 29859 36,6 1093,95 26,05
16,0-17,9 17 107 8777 48,0 421,30 10,03
18,0-19,9 19 58 4758 80,3 382,24 9,10
20,0-21,9 21 102 8367 107,1 895,95 21,33
22,0-23,9 23 19 1559 191,6 298,63 7,11
24,0-25,9 25 23 1887 203,4 383,80 9,14
26,0-27,9 27 14 1148 293,3 336,78 8,02
28,0-29,9 29 1 82 344,0 28,22 0,67
30,0-31,9 31 1 82 377,8 30,99 0,74
32,0-33,9 33 0 0 0,00 0,00

34,0-35,99 35 0 0 0,00 0,00
36,0-37,9 37 0 0 0,00 0,00
38,0-39,9 39 0 0 0,00 0,00
40,0-41,9 41 1 82 652,1 53,49 1,27

Totaal 3689 302607 5269.82 1192.47 125,47

Tabel 25: Biomassaberekening van de rietvoorn in het meer per Lengteklasse

Lengteklasse Gemiddelde Aantal in Berekend Totaal Totaal Biomassa in
(cm) lengte (cm) onderzochte gemiddeld gewicht in de ge\\icht \an het meer

zone gewicht (g) onderzochte het meer (kg/hal
zone (kg) (kg)

0,0-1,9 1 5 0,30 0,00 0,00 0,00
2,0-3,9 3 38 0,55 0,02 0,04 0,00
4,0-5,9 5 821 1,43 1,17 2,52 0,03
6,0-7,9 7 310 3,75 1,16 2,49 0,03
8,0-9,9 9 359 7,25 2,60 5,57 0,06

10,0-11,9 11 321 13,69 4,39 9,41 0,10
12,0-13,9 13 92 21,30 1,97 4,22 0,05
14,0-15,9 15 98 36,43 3,57 7,64 0,08
16,0-17,9 17 38 52,74 2,01 4,30 0,05
18,0-19,9 19 16 72,85 1,19 2,55 0,03
20,0-21,9 21 11 112,13 1,22 2,61 0,03
22,0-23,9 23 27 168,08 4,57 9,79 0,11
24,0-25,9 25 5 173,70 0,94 2,02 0,02
26,0-27,9 27 11 163,90 1,78 3,82 0,04
28,0-29,9 29 5 175,10 0,95 2,04 0,02
Totaal 2159 27,55 59,04 0,66
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Tabel 26: Biomassaberekening van de lIoek in het meer per lengteklasse

Ll'ngh:klassl' (;l'm iddl'ldl' Aant'áttr~ç( Bl'I"l'kl'nd Totaal Totaal Biomassa in
(cm) 1l'ngh.' (cm) 0I1(lcr~6~!~ gen~iddl'ld gl''' kht in de gl''' kht \ an hl't ml'l'r

zon~;(.> I gC\\Icht (g) onderzochtl' het ml'cr (kg/ha)
'\ ~ \

' .. zonc (kg) (kgl.... '\

2,0-3,9 3 ° 0,00 0,00 0,00
4,0-5,9 5 ° 0,00 0,00 0,00
6,0-7,9 7 ° 0,00 0,00 0,00
8,0-9,9 9 ° 0,00 0,00 0,00

10,0-11,9 11 ° 0,00 0,00 0,00
12,0-13,9 13 5 32,80 0,16 0,35 0,00
14,0-15,9 15 ° 0,00 0,00 0,00
16,0-17,9 17 ° 0,00 0,00 0,00
18,0-19,9 19 ° 0,00 0,00 0,00
20,0-21,9 21 ° 0,00 0,00 0,00
22,0-23,9 23 15 72,45 1,07 2,29 0,03
24,0-25,9 25 20 180,12 3,54 7,59 0,08
26,0-27,9 27 15 138,80 2,05 4,39 0,05
28,0-29,9 29 5 143,60 0,71 1,51 0,02
30,0-31,9 31 5 0,00 0,00 0,00
32,0-33,9 33 15 243,70 3,59 7,70 0,09
34,0-35,9 35 15 250,25 3,69 7,91 0,09
36,0-37,9 37 5 179,10 0,88 1,89 0,02
38,0-39,9 39 15 389,30 5,74 12,30 0,14
40,0-41,9 41 5 0,00 0,00 0,00
42,0-43,9 43 25 522,33 12,84 27,52 0,31
44,0-45,9 45 30 596,90 17,61 37,73 0,42
46,0-47,9 47 10 666,80 6,56 14,05 0,16
48,0-49,9 49 15 705,10 10,40 22,29 0,25
50,0-51,9 51 ° 917,00 0,00 0,00 0,00
520-53,9 53 5 960,00 4,72 10,11 0,11
54,0-55,9 55 5 957,30 4,71 10,09 0,11
56,0-57,9 57 10 1380,00 13,57 29,08 0,32
58,0-59,9 59 15 1541,75 22,74 48,73 0,54
60,0-61,9 61 10 0,00 0,00 0,00
62,0-63,9 63 10 1730,45 17,02 36,46 0,41
64,0-65,9 65 15 1786,00 26,34 56,45 0,63
66,0-67,9 67 10 1850,00 18,19 38,98 0,43
68,0-69,9 69 ° 2156,50 0,00 0,00 0,00
70,0-71,9 71 ° 0,00 0,00 0,00
72,0-73,9 73 5 0,00 0,00 0,00
74,0-75,9 75 5 2840,00 13,96 29,92 0,33
76,0-77,9 77 5 3550,00 17,45 37.4 0,42
78,0-79,9 79 5 3800,00 18,68 40.04 0,44

Totaal 295 226,23 484.78 5,39
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Tabel 27: Biomassaberekening van de brasem in het meer per lengteklasse

Lengteklasse Gemiddelde Aantal in
(cm) lengte (cm) onderzochte

zone

Be,"ekend
gemiddeld

gewkht (g.)

Totaal
gewkht \an

de
onderzochte

zone (kg.)

Totaal
gewicht \an

het meer
(kg)

Biomassa
\'an het

meer (kg/ha)

2,0-3,9 3 459 0,4 0,18 0,39 0,00
4,0-5,9 5 13529 1,4 18,94 40,59 0,45
6,0-7,9 7 7567 2,8 21,19 45,40 0,50
8,0-9,9 9 9172 8,4 77,05 165,10 1,83

10,0-11,9 11 42269 11,7 494,55 1059,75 11,77
12,0-139 13 2217 18,5 41,01 87,87 0,98
14,0-15,9 15 1682 28,5 47,93 102,70 1,14
16,0-17,9 17 1070 45,1 48,26 103,42 1,15
18,0-19,9 19 459 62,7 28,76 61,62 0,68
20,0-21,9 21 306 109,8 33,57 71,94 0,80
22,0-23,9 23 535 158,6 84,86 181,84 2,02
24,0-25,9 25 2675 169,5 453,46 971,69 10,80
26,0-27,9 27 1911 199,2 380,65 815,68 9,06
28,0-29,9 29 994 261,3 259,65 556,38 6,18
30,0-31,9 31 382 271 103,57 221,94 2,47
32,0-33,9 33 153 543,5 83,09 178,04 1,98
34,0-35,9 35 76 925 70,70 151,51 1,68
36,0-37,9 37 229 536,3 122,98 263,52 2,93
38,0-39,9 39 459 657,3 301,45 645,96 7,18
40,0-41,9 41 535 743 397,54 851,88 9,47
42,0-43,9 43 382 919,6 351,45 753,11 8,37
44,0-45,9 45 688 1094,5 752,93 1613,43 17,93
46,0-47,9 47 535 1214,6 649,87 1392,59 15,47
48,0-49,9 49 0 0 0,00 0,00 0,00
50,0-51,9 51 76 1540,5 117,75 252,32 2,80

88360 4941,38 10588,67 117,65

De resultaten van de biomassa per soort, uitgerekend per lengteklasse, verschillen bij snoek en
zonnebaars duidelijk van de biomassa berekeningen gebaseerd op het gemiddelde gewicht van de alle
gevangen exemplaren.

Voor paling, baars, Amerikaanse dwergmeerval, blankvoorn, rietvoorn, brasem en giebel liggen de
biomassaschattingen volgens de twee methodes in dezelfde grootteorde.

Uit de vangstgegevens van 1999, vergeleken met de gegevens van 1988, is duidelijk gebleken dat de
brasem- en de kolbleipopulaties de laatste jaren sterk zijn toegenomen. Het feit dat van deze soorten
geen gemerkte exemplaren zijn teruggevangen, versterkt deze waarneming.
Aangezien het echter niet mogelijk is om de werkelijke biomassa van deze soorten te berekenen, wordt
de totale biomassa van het meer waarschijnlijk sterk onderschat. Er is wel een minimum schatting van
de brasempopulatie uitgevoerd, die een idee geeft van de grootteorde van deze populatie.

Als men de vangstgegevens van karper gedurende de afvissingen vergelijkt met de hengelgegevens
van de enquête kan men besluiten dat deze soort niet efficiënt gevangen werd met de gebruikte
vismethodes. Uit de hengelenquête kan men afleiden dat deze soort goed vertegenwoordigd is in het
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meer en dat deze populatie een aanZIE' lhJk deel uitmaakt van de totale populatie van het meer. We
zijn echter niet in staat dit deel te berekenen, waardoor de biomassa nogmaals onderschat wordt.

5.6.4.Vergelijking van de biomassa van het Schulensmeer in 1988-1999

Daar men tijdens de studie in 1988 dezelfde methode gebruikt heeft om de biomassa te bepalen is het
mogelijk de biomassa per soort met elkaar te vergelijken.

Tabel28: Biomassa van het meer in 1988 en 1999.

Yissoort Biomassa van het meer in Biomassa, an het meer in
1988 (kg/ha) 1999 (kg/ha)

Baars 32,6 2,8
Blankvoorn 186,2 125,5

Brasem 181,7 117.6
Giebel - 5,9

Am.dwergmeerval 6,2 1,8
Paling 44,7 59,3

Pos 1,5 3,2
Rietvoorn 7,5 0,7

Snoek 4,7 5,4
Snoekbaars 26,1 -

Winde 0,4 0,9
Zeelt 1,7 -

Zonnebaars 0,4 0,1
Totaal 447,1 323.0

Op basis van de tabel lijkt het erop dat de totale biomassa in het meer is afgenomen. Dit kan
gedeeltelijk verklaard worden doordat men in 1988 voor meer soorten de biomassa kon bepalen,
omwille van een betere terugvangst. Het is dan ook niet aangeraden de totale biomassa van 1988 en
1999 met elkaar te vergelijken. Wanneer de biomassa soort per soort wordt vergeleken, vallen er
enkele belangrijke verschillen op.

• De biomassa van baars is spectaculair afgenomen. Nochtans wijst het histogram van baars
op een gezonde populatiestructuur. Brasem en blankvoorn, twee soorten die goed in het
meer vertegenwoordigd zijn, kunnen zich goed voederen in troebel water, waardoor het
zoöplankton en het zoöbenthos in het meer zullen afnemen. Baars daarentegen is een
visuele predator en heeft het daardoor moeilijk zich in troebel water te voederen. Door de
competitie van juveniele baarzen met blankvoorn en brasem voor zoöplankton en
zoöbenthos zal de groei van de baarzen worden afgeremd en zal hij niet meer kunnen
overgaan op vispredatie in troebele eutrofe meren (Scheffer, 1998). Dit kan een reden zijn
waarom deze populatie is afgenomen.

• Giebel, een soort die in 1988 bijna niet voorkwam in het meer, heeft de laatste jaren een
sterke vooruitgang gemaakt.

• De biomassa van de Amerikaanse dwergmeerval is de voorbije jaren duidelijk afgenomen.
Uit de populatie structuur blijkt dat deze soort momenteel een slechte rekrutering heeft.
Nochtans zou de toegenomen eutrofiering van het meer geen negatief effect mogen hebben,
aangezien het hier over een zeer tolerante soort gaat

• De biomassa van paling is sterk toegenomen in het meer. De jaarlijkse bepotingen met
glasaal zijn hiervoor verantwoordelijk.

• De biomassa van pos is verdubbeld t.o.v. 1988. Door de eutrofiëring van het meer, is er
veel voedsel voor pos aanwezig, waardoor zijn succes kan verklaard worden.

• De biomassa van rietvoorn is zeer sterk afgenomen. Rietvoorn is een soort die helder water
met veel oevervegetatie en onderwaterplanten prefereert. De vertroebeling van het meer,
die in september 1999 werd vastgesteld, kan een belangrijke oorzaak zijn voor de
achteruitgang van de rietvoorn populatie. Daar zich de biomassabepaling van rietvoorn op
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de terugvangst van slecht één exemplaar baseert kan deze berekende schatting sterk van de
reële populatie afwijken.

• In het kader van een toegenomen eutrofiering van het meer lijkt het op het eerste zicht
onlogisch dat de biomassa van snoek in 1999 hoger ligt dan in 1988. Dit ligt waarschijnlijk
aan het hoog aantal grote snoeken. Het verschil van het gemiddeld gewicht in 1988 en 1999
is namelijk 257 g respectievelijk 915 g.

• De berekende biomassa van brasem ligt in 1999 in dezelfde grootteorde als in 1988. Het is
belangrijk hier nogmaals te vermelden dat er in 1999 geen gemerkt exemplaar
teruggevangen werd, zodat er enkel een minimum schatting van het populatieaantal kon
uitgevoerd worden. In 1988 werd wel één gemerkt exemplaar terug gevangen, zodat hier
wel de werkelijke biomassa kon geschat worden, weliswaar met een grote standaardfout.
Een belangrijk gegeven bij deze vergelijking is dat het geschatte populatieaantal in 1988
slecht 45565 individuen bedroeg in de onderzochte zone ten opzichte van 88360 in 1999.
Maar het gemiddelde gewicht van de exemplaren lag duidelijk hoger in 1988 (l55.0g.) ten
opzichte van het gemiddelde gewicht van de exemplaren gevangen in 1999 (54.9 g.).

72



5.7.0verzicht van de verschuivingen in het visbestand 1988-1988

In tabel wordt een overzicht weergegeven van de verschuivingen die in elke populatie op vlak van rekrutering en biomassabepaling zijn teruggevonden.

Amerikaanse
dwer meerval
Baars idem

Blankvoorn idem

Brasem +/+

Blei +/+

Blauwband- +/+
ondel

Bermpje ?

Bittervoorn idem

Driedoornige
stekelbaars
Europese r+ï+
meerval
Giebel 1+7+

-...l
Vol

-/-

+/+

+/+

+/+

+

idem

+

+/+

Ondanks het feit dat de Am. dwergmeerval een zeer tolerante soort is, is de biomassa en rekrutering sterk afgenomen

Dit
met

In 1999 werden er 3 bermpjes gevangen. Deze beschermde soort werd in 1988 niet gevangen. Daar bermpje in de Demer
voorkomt is het waarschijnlijk dat zij langs daar het meer zijn binnen gezwommen. Er is te weinig informatie om natuurlijke
rekruterin!!: aan te duiden.
In 1988 en 1999 werd telkens I bittervoorn gevangen. Dit duidt erop dat deze soort nog steeds in het meer aanwezig is. De
informatie zegt ons echter niets over de populatiestructuur.

De driedoornige stekelbaars werd in 1999 niet gevangen. In 1988 werden er < 10 driedoornige stekelbaarzen gevist. Deze
populatie was dus al zeer klein en is in 1999 niet meer teruggevonden.

In 1988 werd er geen Europese meerval gevangen. In 1999 werden 8 juveniele Europese meervallen gevangen, wat op
natuurlijke rekrutering wijst. Er werden echter geen meerjarige exemplaren gevangen tijdens dit onderzoek.

De giebelpopulatie is de laatste jaren sterk uitgebreid. Het aantal gevangen giebels nam toe van < 5 exemplaren in 1988
naar 268 giebels in 1999. De goede aanwezigheid van éénjarige giebels toont aan dat deze soort zich goed kan
reoroduceren in het meer.



+ IEr werd I kopvoorn gevangen in 1999. Daar kopvoorn in de Demer voorkomt is het waarschijnlijk, dat dit exemplaar vanuit de
Demer het meer is binnen gezwommen.

Karper Iidem

--
Kleine
modderkruiper
Grote ?
modderkrui er
Kopvoorn ?

idem

+

Daar de gebruikte vangsttechnieken niet geschikt zijn om de karper te vangen werden er in 1988 en 1999 weinig karper gevangen. Uit
de gegevens van de hengelaars kan wel afgeleid worden, dat de karperpopulatie, zowel in 1988 als in 1999 goed in het meer
vertegenwoordigd is.

In 1988 werd één kleine modderkruiper gevangen. Deze soort werd in 1999 niet meer gevangen.

In 1999 werd één grote modderkruiper gevangen. Deze soort werd in 1988 niet gevangen.

Riviergrondel 1+

Paling lidem

Pos 1+/+

Rietvoorn

Snoek 1-/-

Snoekbaars 1+/+

Tiendoornige
stekelbaars
Winde 1+

Zeelt 1-/-

Zonnebaars 1+

Legende: -: lichtjes afgenomen
-/-: sterk afgenomen

.-...J

+ IHet aantal gevangen riviergrondels is van 13 in 1988 gestegen naar 27 exemplaren in 1999, waarvan enkele juveniele exemplaren.
Hieruit kan men stellen dat deze oooulatie zich niet sterk gewiizigd heeft.

+/+ IDe palingpopulatie wordt voornamelijk in stand gehouden door de jaarlijkse bepoting met glasaal, daar deze het meer niet op een
natuurliike manier kan bereiken. Het evenwichtige histogram toont aan dat Daling goed in het meer gediit.

+/+ 1De biomassa van pos heeft zich in de laatste 1I jaren meer dan verdubbeld. Het histogram duidt op een zeer hoge rekrutering in 1999.
Het liikt eroo dat de oosoooulatie bevoordeeld wordt door de eutrofiëring.

_/_ IDe reproductie van rietvoorn is ten opzichte van 1988 toegenomen in het meer en sterk afgenomen in vijver I (waarschijnlijk vanwege
de afname van ondergedoken waterolanten in viiver I). Ook de biomassa is zeer sterk gedaald.

+ IDaar het gemiddelde gewicht van de gevangen snoek is verdubbeld, is de biomassa lichtjes toegenomen, de rekrutering is echter nihil,
waardoor de achteruitgang van deze oooulatie wordt aangetoond

? IDe meeste gevangen snoekbaarzen in 1999 waren éénjarige exemplaren, in tegenstelling tot de vangsten in 1988, waar voornamelijk
meerderjarige snoekbaarzen gevangen werden. De reproductie van snoekbaars is er dus vermoedelijk sterk op vooruit gegaan, maar is
afhankelijk van goede of slechte jaren. Daar er geen snoekbaars werd teruggevangen weten we niet of de biomassa gedaald of
estegen is. Daar het gemiddeld gewicht echter gedaald is, is het mogeliik dat ook de biomassa is afgenomen.

? IDe tiendoornige stekelbaars werd in 1999 niet gevangen. In 1988 werden er < 10 driedoornige stekelbaarzen gevist. Deze populatie
was dus al zeer klein en blijkt nu te zijn verdwenen of werd niet opgemerkt.

+/+ IHet histogram van winde toont aan dat deze soort goed reproduceert in het meer. [n 1988 werden slecht enkele éénjarige winden
gevangen, wat aantoont dat de rekrutering waarschijnlijk in toegenomen. Het totaal aantal gevangen soort is t.O.v. 1988 bijna
verviervoudigd. Dit is gedeelteliik te wiiten aan de iaarliikse uitzettingen voor de hengelsDort.

_/_ IDe natuurlijke rekrutering is t.O.v. 1988 sterk achteruit gegaan. In 1988 werden er veel éénjarige zeelten in vijver I gevangen. Door
het verdwijnen van de ondergedoken waterplanten en de lage zuurstofconcentratie is dit geen ideaal biotoop meer voor zeelt. Aan de
hand van het aantal vangsten kan men vermoeden dat de biomassa ook sterk is afgenomen.
Aan de hand van het aantal gevangen zonnebaarzen, zou men vermoeden dat de zonnebaarspopulatie is toegenomen. Uit de biomassa
berekening blijkt de biomassa van zonnebaars te zijn gedaald. Dit komt waarschijnlijk doordat er veel éénjarige exemplaren gevangen
werden, waardoor het gemiddeld gewicht lager lag. Dit duidt eveneens 00 een goede rekrutering van deze soort.

+: lichtjes toegenomen ?: niet duidelijk
+/+: sterk toegenomen idem: zelfde situatie als in 1988



5.8.Migratiegedrag van de temggevangen vissoorten

De gemerkte vissen werden terug in hun oorspronkelijke zone uitgezet. Dit liet toe de verplaatsingen
binnen het meer te bestuderen.

Tabel 29: Verplaatsing van de teruggevangen vissoorten

Soort Terugge, angen in zelfde Terugge\'angcn in
zone andere zone

blankvoorn 4 0
baars 18 3

Amerikaanse dwergmeerval 7 24
giebel 1 0
paling 44 4
snoek 4 0
winde 10 0

zonnebaars 5 0
pos 1 0

rietvoorn I 0

Daar de meeste baarzen werden teruggevangen in dezelfde zone kan men aannemen dat de baars
eerder een sedentair gedrag vertoont.
Dit komt overeen met een OVB studie (1985), waaruit bleek dat baars geen reislustige vis is. In open
water, waar gemerkte baars werd uitgezet, werd het merendeel teruggevangen op een korte afstand van
de uitzettingsplaats. Als de baars echter werd uitgezet in een andere omgeving dan zijn woongebied,
zwom hij hiernaar terug.

Ook de paling kan men tot de sedentaire vissoorten rekenen. Van de 48 teruggevangen exemplaren,
werden 44 stuks in dezelfde zone gevangen. Gelijkaardige resultaten zijn verkregen uit onderzoek op
de benedenstroom van de Mississippi (Tesch, 1977), waar de Amerikaanse paling zich niet meer dan
60 m verplaatste. Uit ander onderzoek kon men afleiden, dat palingen strikt territoriaal zijn, als de
omgeving op gebied van levens en voedsel voorwaarde min of meer gelijk blijft (Tesch, 1977). De
enige periode dat ze van habitat wisselen is tijdens de seizoensovergangen van zomer naar winter.
Daar de paling slecht is opgewassen tegen strenge winters, zal hij het dieper water opzoeken.

Uit de vangstgegevens kan men afleiden dat de Amerikaanse dwergmeerval een sterk migrerende
vissoort is. Dit is waarschijnlijk de reden dat deze soort zo veel werd teruggevangen. De
Amerikaanse dwergrneerval is vooral 's nachts actief om in en bij de bodem op zoek te gaan naar
voedsel. Hierbij blijkt hij zich niet te beperken tot een gedeelte van het meer, maar verplaatst hij zich
over het volledige meer. Zo werd er een Amerikaanse dwergmeerval in een fuik teruggevangen, die
reeds 2 merktekens van verschillende zones had.

Winde werd hoofdzakelijk met het zegennet gevangen en teruggevangen in zone D (60%). Waaruit
we eerder een sedentair gedrag van de winde kunnen opmaken. Dit wordt in de literatuur (o.a.
Vandelanoote et al., 1998) niet bevestigd gezien hij als een migrerende vis wordt beschreven.

De habitat van de snoek verschilt naargelang zijn grote. Een snoek, kleiner dan 45 cm, is zowel voor
de jacht als voor bescherming sterk afuankelijk van waterplanten begroeiing. Vanaf een lengte van 45
cm gaat de snoek het open water opzoeken, om daar op jacht te gaan naar prooivis. Uit onderzoek,
uitgevoerd door de OVB (1985), is bewezen dat kleine open-water-snoeken « 45cm) zeer
plaatsgetrouw zijn en ze, vanuit hun standplaats, slechts zo'n 100 meter ver op jacht gaan. Naarmate
de open-water-snoek groter wordt, neemt het trekgedrag toe. Canadees onderzoek (OVB, 1985)
toonde aan, dat grote open-water-snoeken (vanaf 75 cm) weliswaar veelvuldig de nabijheid van
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ondiepe, plantrijke (oever)zones opzochten, maar daar nooit lang bleven. Door deze snoeken met
zendertjes uit te rusten, kon voortdurend trekgedrag tussen de verschillende jachtgebieden worden
aangetoond.

De snoeken, die tijdens ons onderzoek werden teruggevangen, behoren tot de kleine open-water
snoeken en werden allen in dezelfde zone teruggevangen.
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5.9.De index voor Biotische Integriteit (IBI)

5.9.1.Inleiding

Er bestaan verschillende methoden om de kwaliteit van oppervlakte water te beoordelen. Enerzijds
zijn er de fysisch-ehemische methode. Ze hebben als groot voordeel dat de parameters betrekkelijk
gemakkelijk kunnen worden gedefinieerd en dat de bepalingen relatief eenvoudig zijn. Als nadeel kan
men opmerken dat ze slechts de toe tand weergeven van het moment van de staalname. Voor een
goede beoordeling van de waterkwaliteit zullen tenminste van alle stoffen die een belangrijke invloed
kunnen hebben op de waterkwaliteit de concentraties met een zekere regelmaat moeten worden
bepaald. Verder weet men niet altijd wat de effecten zijn tengevolge van een verandering in
concentratie van een van de stoffen. Met andere woorden fysisch-chemische methoden geven geen
informatie over de gevolgen van het (tergelijkertijd) voorkomen van bepaalde stoffen. Biologische
methoden zijn gebaseerd op de veronderstelling dat verstoringen (lozingen, zure regen,
habitatdegradatie, enz... ) onderscheidbare en meetbare effecten op ecosystemen hebben (Karr, 1981,
Didier, 1997). Het voordeel van een biologische methode is dat slechts enkele staalnames onderzocht
hoeven te worden gezien de invloed van een verstoring langer zichtbaar blijft in de fauna en flora.
Een verstoring zal dus een impact hebben op de biotische integriteit van een systeem. De biotische
integriteit van een ecosysteem is de mogelijkheid van het systeem om een populatie (hier
visgemeenschap) in stand te houden die vergelijkbaar is met gemeenschappen in een onverstoord
referentie ecosysteem.
Met andere woorden een verstoring zal invloed hebben op de organismen van het ecosysteem.
Meerdere auteurs toonden reeds aan dat vissen een aantal voordelen hebben ten opzichte van andere
organismen en daarom de geschikte kwaliteitsindicatoren van een ecosysteem zijn (Hocutt, 1981,
Karr, 1981). We sommen hier enkele voordelen op (Smolder en Belpaire, 1998).

De meeste vissoorten hebben een betrekkelijk lang leven in vergelijking met andere waterorganismen
(macro-invertebraten) en vertonen een specifieke gevoeligheid t.o.v. een breed gamma
verstoringfactoren.
Visgemeenschappen bevatten soorten die tot alle trofische niveaus behoren en geven daarom een
geïntegreerd beeld van de toestand van het ecosysteem.
Vissen zijn relatief gemakkelijk te identificeren.
Zowel puntvervuiling als diffuse vervuiling zijn af te leiden uit de visstand.
Het bemonsteren van een visstand is een niet destructieve methode.

Het gebruik van multimetrische mI gebaseerd op vis is nu wereldverspreid wat duidt op de plasticiteit
van de mI als meetinstrument.

5.9.2.De biotische integriteit van een stilstaand water

De mI methodologie voor stilstaande waters in Vlaanderen taat beschreven in Mira-T rapport, 1998
en is gebaseerd op 8 parameters.

1. Het totaal aantal soorten
2. De gemiddelde tolerantie
3. Type soorten
4. Hoeveelheid snoek en rekrutering
5. Hoeveelheid zeelt en rekrutering.
6. Totale biomassa
7. Het gewichtspercentage aan exoten
8. De gewichtsverhouding roofvis/witvis

De uiteindelijke score wordt bekomen door het gemiddelde van de bekomen scores te berekenen.
Naargelang de bekomen score wordt het ecosysteem bij een klasse ingedeeld (Tabel 30).
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Tabel 30: Ecologische waardebeoordeling van de verschillende visindex-klassen (naar Smolders en
Belpaire, 1998)

Klassc 1ndcxscore '"aardchcoordcling

1 4.5-5 Uitstekend
2 4-4.49 Zeer goed
3 3.5-3.99 Goed
4 3-3.49 Matig
5 2.5-2.99 Kritisch
6 2-2.49 Kritisch-Slecht
7 1.5-1.99 Slecht
8 1-1.49 Zeer slecht
9 0 Dood viswater

5.9.3.De biotische integriteit van het Schulensmeer

De visindex werd berekend op basis van gegevens daterend van 1999 en vergeleken met de visindex
waarde in 1988.

Onderstaande tabel geeft de resultaten voor beide periodes weer.

Tabel 3]: Overzicht van de bekomen IBI scores voor het Schulensmeer 1988 versus 1999

Parameter 1988 1999

Aantal soorten 23 5 23 5

Gemiddelde tolerantie 2.25 5 2.5 5

Biomassa (kglha) 447.1 4 323.0 5

Roofvis/witvis 0.09 3 0.048 2

Gemiddelde Type 2.3 2 2.3 2

Snoek (kg/ha) 4.7 (rek.) 3 6.4 3

Zeelt (kg/ha) 0.69 (rek.) 3

Gewichtspercentage 7.24 2 21.4 1
exoten

Finale score 3.38 3.29

Klasse 4 4

Beoordeling Matig Matig

Uit de resultaten blijkt dat het aantal soorten sterk is toegenomen, maar dat de biomassa is afgenomen.
Hier moet men wel rekening houden dat alleen bij terugvangst de biomassa kon bepaald worden. We
hebben hier zeker een onderwaardering van de biomassa, zo ontbreken onder meer de biomassa
gegevens van blei en brasem. De verhouding roofvis/witvis is afgenomen t.o.v. 1988.
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Negatief is de toename van de exoten zowel in aantal soorten, individuen als in biomassa.

Het berekenen van de index voor 999 i gebaseerd op 7 parameters gezien er geen zeelt werd
teruggevangen en dus geen bioma a kon bepaald worden.

Ten opzichte van 1988 is de bioti che integriteit van het meer niet veranderd. Er zijn wel
verschuivingen merkbaar in het vi bestand maar deze zijn niet dramatisch. Het meer scoort
uiteindelijk opnieuw matig wat betekent dat de soortenrijkdom en abundantie lager zijn dan verwacht,
dat er minder gevoelige soorten aanwezig zijn dan in een uitstekend water en dat de trofische structuur
tekenen van stress vertoont.
De index duidt enkel op een eventuele verstoring maar geeft geen oorzaak ervan.
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5.10.De vergelijking van de afvissingen van 1999 met de afvissingen van 1998,
voor de overstroming

Zoals reeds eerder vermeld werd, was deze studie oorspronkelijk in 1998 gepland, tien jaar na de
eerste visbestandopname van het Schulensmeer in 1988. Door de hevige regens, die 17 september
1998 begonnen, werd het buitenbekken in gebruik genomen en vergroot het wateroppervlakte van het
meer van 90 ha tot 300 ha. Dit maakte een vergelijkbaar onderzoek niet meer mogelijk. Hier
opvolgend heeft men toen beslist deze studie met een jaar uit te stellen.

Voor de overstromingen werden er reeds 19 afvissingen uitgevoerd zoals aangegeven in tabel 32.

Tabel 32: Aantal afvissingen per methode in de 9 zones, 1998

Zone A B C D E VI V2 \i3 Beek
Elektrisch 0 3 4 2 1 1 1 1

Fuiken 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Kieuw- 0 0 0 2 0 0 0 0 0
netten
Totaal 1 1 4 6 3 1 1 1 1

Uit de tabel kan men afleiden dat er 13 elektrische visvangsten, 4 visvangsten met fuiken en 2
visvangsten met kieuwnetten werden uitgevoerd. Voor deze afvissingen werd hetzelfde elektrisch
apparaat gebruikt als in 1999, als ook dezelfde fuiken en kieuwnetten.
De afvissingen werden op dezelfde wijze uitgevoerd als in 1999, enkel de kieuwnetten bleven in 1998
twee dagen liggen, daar waar ze in 1999 reeds na één dag uit het water gehaald werden.
In zes van de negen zones is er slechts één afvissing uitgevoerd en werd dus slecht één vangstmethode
gebruikt. Zoals voordien reeds besproken werd in hoofdstuk 4 is elke methode min of meer selectief
voor bepaalde soorten en afmetingen, zodat de gegevens van één methode een verkeerd beeld geven
van het visbestand. Daarom lijkt het ons onmogelijk de gegevens per zone van 1998 te vergelijken
met de gegevens van 1999.
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Grafiek 40: Vergelijking van de soortenverdeling van de vangsten met elektrische apparatuur in 1998
en 1999

Het is echter wel mogelijk de vangsten per methode te vergelijken.

80



....
~

q;. ~ .~ ~ g; ~ it ~ ~ ~~ llJ0Q:j .dl s. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ <3' ~ ~ Q..tti ~ Gj .p tV dlqy
it-~ 0° ~

".Je: ~
soort

In grafiek 40 en 41 wordt het aantal ;u:mplaren (uitgedrukt in procent) per soort, gevangen tijdens de
elektrische visvangsten in 1998 en 1999 met elkaar vergeleken.

In 1998 was baars, tijdens de elektri che vi vangsten de meest gevangen soort, waarvan 74% van deze
exemplaren < 12 cm was en men bij de éénjarige exemplaren kan rekenen. Dit wijst op een goede
rekrutering. In 1999 werden er in verhouding duidelijk minder baarzen gevangen.

Giebel werd in 1998 duidelijk meer gevangen dan in 1999.

Pos en paling daarentegen werden in 1999 veel meer gevangen dan in 1998. Daar we er vanuit gaan
dat de waterkwaliteit en ook de ecologi che situatie van het meer het laatste jaar niet ingrijpend is
gewijzigd, kunnen we deze verschuivingen niet onmiddellijk verklaren.
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Grafiek 41: Vergelijking van de soortenverdeling van de vangsten metfuiken in 1998 en 1999

De vangsten met de fuiken in 1998 en 1999 zijn goed vergelijkbaar. Behalve dat er in 1998 meer
brasem en minder blei werd gevangen met de fuiken dan in 1999, zijn er geen opvallende verschillen
waar te nemen tussen de soortendistributie in 1998 en 1999.
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6.Samenvatting en conclusies

Zoals in 1988 reeds werd beschreven, is het Schulensmeer een visserij-biologisch waardevol meer met
een soortdiversiteit van 23 vissoorten. Bij deze soorten horen de algemeen voorkomende vissen als
baars, blankvoorn, brasem, pos en paling. Er werden echter ook zeldzamere soorten gevangen zoals
de grote moddderkruiper, de bittervoorn en het bermpje die alle drie beschermd zijn volgens de wet op
de riviervisserij (1954) en de Europerse meerval, beschermd volgens de Conventie van Bern.

In 1988 werd de Europese meerval niet gevangen in het meer. Hoogst waarschijnlijk is de Europese
meerval via illegale uitzettingen begin jaren '90 in het meer terecht gekomen. De exemplaren die
tijdens de studie werden gevangen, behoren allen tot de eerste jaarsklasse en wijzen waarschijnlijk op
een natuurlijke rekrutering van de vroeger uitgezette exemplaren. Dit is een eerste melding voor een
natuurlijke rekrutering van de Europese meerval in Vlaanderen. Hieruit blijkt dat het Schulensmeer
over het juiste paaibiotoop voor het paaien van Europese meerval beschikt.

De blauwbandgrondel is ook een soort die voorheen nog niet in het meer was gesignaleerd. Deze
soort, met origine zuidoost Azië, heeft zich de laatste 8 jaar sterk verspreid over de Vlaamse
waterlopen (Vandelanoote et al., 1998). De blauwbandgrondel komt ook veelvuldig in de Demer voor
(Breine et al., 1999). Tijdens de afvissingen, die vorig jaar, vóór het vollopen van het buitenbekken
gebeurd zijn, werd twee keer blauwbandgrondel gevangen. Deze soort had dus reeds vóór de
overstromingen in 1998 het meer bereikt. De blauwbandgrondel werd voornamelijk in zone E
gevonden maar heeft zich ook over alle andere zones verspreid. Dit wijst erop dat deze soort goed
gedijt in een stilstaand water en zich waarschijnlijk nog zal uitbreiden.

In 1988 werd op basis van het visbestand (totale absolute vangstaantallen van de verschillende
soorten) aangetoond dat er een eutrofiëringsgradiënt bestond van oost (waterinlaat vanuit de Demer)
naar west. Vooral de snoek- en zeelt densiteiten waren merkelijk hoger in de westelijke zone,
waardoor deze zone als een snoek-zeelt-rietvoornwatertype geklasseerd werd. Uit de resultaten van de
visbestandsopnames in 1999 kan men afleiden dat de eutrofiëring zich over het ganse meer heeft
voortgezet en het meer in zijn geheel nu als blankvoorn-brasem- watertype dient beschouwd te
worden. Vooral het terugvallen van de snoekpopulatie (zeker de jonge exemplaren) in de westelijke
zone, gekoppeld aan de toename van de snoekbaars, is een duidelijke indicator. Uit de relatieve
soortenverdeling van de totale vangst blijkt dat er een aantal verschuivingen in het visbestand gebeurd
zijn over het volledige meer. Ten opzichte van 1988 is er een zeer grote toename (in percentage van
de vangstaantallen) van pos en een duidelijke toename van paling en brasem. Vooral snoek en
Amerikaanse dwergmeerval zijn duidelijk afgenomen, maar ook blankvoorn, baars en zeelt lijken
afgenomen te zijn afgaande op de relatieve vangstverhoudingen van de soorten in 1988 versus 1999.
Voor rietvoorn, snoekbaars en zonnebaars zijn er geen duidelijke verschillen in vangstverhoudingen
tussen 1988 en 1999 waarneembaar.

Ondanks het feit dat er een uniformisering van de visstand opgetreden is, zijn er van oost naar west
toch verschillen in de visstand merkbaar. Uit de relatieve verhouding van de vangsten in de zone C
(oost), D en B (west) blijkt dat blankvoorn, baars, brasem, rietvoorn, snoek, afnemen van oost naar
west, terwijl paling, pos, Amerikaanse dwergmeerval en snoekbaars potentieel toenemen in de
vangsten.

Aan de hand van de berekeningen van de biotische index voor 1988 en 1999 kunnen we stellen dat de
biotische integriteit van het meer niet veranderd is. Het meer scoort uiteindelijk opnieuw matig wat
betekent dat de soortenrijkdom en abundantie lager zijn dan verwacht, dat er minder gevoelige soorten
aanwezig zijn dan in een uitstekend water en dat de trofische structuur tekenen van stress vertoont.

Door gebruik te maken van de vangst- en terugvangst methode kon de biomassa van de meest
voorkomende soorten in het meer bepaald worden. In de vijvers werden er echter geen gemerkte
exemplaren teruggevangen zodat de biomassa hiervan niet berekend kon worden.
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Ook van enkele soorten (brasem en kolblei), waarvan we vermoeden dat ze goed vertegenwoordigd
zijn in het meer, werden geen gemerkte exemplaren teruggevangen. Karper, een oort die tijdens het
onderzoek eerder zelden gevangen "erd. blijkt uit de hengelenquête toch goed aanwezig te zijn in het
meer. Steunend op deze feiten mogen \\ie ervan uit gaan dat de berekende biomassa op basis van de
teruggevangen soorten, namelijk 205.4 kglha (Tabel 27), lager ligt dan in de realiteit. In 1988 werd de
biomassa van het meer op 493 kg/ha ge,chat. In tegenstelling tot 1999 kon men toen wel de biomassa
van brasem, rietvoorn, snoekbaars en zeelt berekenen.

Van ieder frequent voorkomende vi oort werd de populatiestructuur bestudeerd, zowel in het meer als
in de vijver. Hieruit bleek dat de meeste oorten in het meer bestaan uit een zelfreguIerende populatie,
waaruit het overbodig lijkt om verder bepoting uit te voeren.
Jaarlijks wordt het meer bepoot met 4 kg glasaal. Deze bepotingsdensiteit is, in vergelijking met
andere waters in Vlaanderen en het buitenland, eerder laag (ca. 45 g/ha). De paling biomassa is,
volgens onze berekeningen, toegenomen van 45 naar 59 kg/ha, hetgeen wijst op de erg goede
overleving van deze glasaal. Indien we aannamen dat de lengteklasse tussen 28,0 en 32,0 cm één
jaarklasse voorstelt, dan behoren er volgens onze berekeningen ca. 7325 individuen in het meer tot die
jaarklasse. Dit betekent dat van de ca. 12000 jaarlijks uitgezette glasaal ca. 61 % een lengte van
minimaal 30 cm bereikt, hetgeen een zeer goede overleving vertegenwoordigt. We stellen hier wel de
hypothese dat er geen significante hoeveelheid glasaal langs natuurlijke weg vanuit de Demer het
Schulensmeer kan bereiken. Hetgeen waarschijnlijk het geval is gezien de haast onbestaande
natuurlijke palingpopulatie op de Demer (Breine et aL., 1999).
De populatie van snoek en Amerikaanse dwergmeerval vertoonde een onevenwichtige structuur met
weinig juveniele exemplaren wat wijst op een lage rekrutering.

In 1986 en 1990 werden 2 vijvers gegraven en in verbinding gesteld met het meer.
In deze vijvers en vijver Lenaerts (vijver I) werden enkel evenwichtige populaties van blankvoorn,
brasem en giebel vastgesteld. Deze soorten stellen geen hoge eisen voor de reproductie.
De gegevens van het onderzoek in 1988 tonen aan dat vijver Lenaerts een goede paaiplaats was voor
zeelt, snoek, rietvoorn, brasem, blankvoorn en baars. Toen bezat de vijver helder water en een
weelderige plantengroei van ondergedoken waterplanten noodzakelijk voor de reproductie van snoek,
zeelt en rietvoorn.
Vanwege de eutrofiëring is de vijver Lenaerts de laatste jaren overwoekerd met planten met boven het
wateroppervlak uitstekende bladeren, waardoor de groei van ondergedoken planten sterk is
afgenomen. Dezelfde situatie werd vastgesteld in de 2 recentere vijvers. Hierdoor zijn de
mogelijkheden voor de natuurlijke reproductie voor snoek, zeelt en rietvoorn sterk gereduceerd.
Om een succesvolle natuurlijke rekrutering voor soorten als snoek, zeelt en rietvoorn opnieuw
mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de vereiste biotoop hiervoor opnieuw gecreëerd wordt.
Het is aan te raden een gedetailleerde studie uit te voeren omtrent de actuele toestand van de
aquatische vegetatie in de vijvers. Op basis van de resultaten kan men nagaan of men via het
verwijderen van de overtollige plantengroei en het uitdiepen van de vijvers de geschikte habitat zou
bekomen.

Het bepoten van jonge snoeken in het meer zelf is waarschijnlijk weinig succesvol. Uit onderzoek is
namelijk gebleken dat (I) deze snoeken een zeer lage overlevingskans hebben als er geen helder water
met ondergedoken waterplanten waartussen ze zich kunnen schuil houden aanwezig is en (2) de
snoekpopulatie zelfreguIerend is als de geschikte habitat aanwezig is (OVB, 1991).
Voorlopig lijkt het aangewezen van zesweekse snoeken uit te zetten in de vijver totdat deze hersteld
zijn en hun functie als paaiplaats terug ten volle kunnen opnemen. Deze vijvers zijn een geschikter
opgroeigebied dan het meer gezien de grotere beschikbaarheid van voedsel en de betere
schuilmogelijkheden (stengels van planten met boven het wateroppervlak uitstekende bladeren
tegenover geen planten in het meer zelf).
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Aanbevelingen

1. Studie opstarten met als doel de waterkwaliteit alsook de chlorofyl a concentratie van het meer
over één jaar te onderzoeken en eventuele problemen omtrent zuurstoftekorten en eventuele
eutrofiering, zowel in het meer als in de vijvers, op te sporen. Hiervoor is het noodzakelijk om op
regelmatige tijdstippen, op verschillende plaatsen en op verschillende dieptes de kwaliteit van het
water na te gaan.

2. Om een beter inzicht te verwerven in de voedselkringloop van het meer is het noodzakelijk een
studie uit te voeren op de verschillende trofische niveaus. Op basis van deze studie, samen met de
waterkwaliteitgegevens, zal het mogelijk zijn om een managementplan voor het meer uit te
werken.

3. Studie uitvoeren omtrent de vegetatie van de vijvers met als doel een herstellingsplan van de
paaivijvers op te stellen zodat snoek, rietvoorn en zeelt hier opnieuw kunnen paaien.

4. Afbouwen van de visbepoting op het Schulensmeer.
stopzetten van snoekbepoting in het meer, bepoten in de vijvers
jaarlijks iets minder glasaal bepoten
eventueel gerichte uitzetting van hengelattractieve vissoorten bv. winde

5. Voortzetten van de hengelregistraties

6. Het oprichten van een werkgroep die, via de verdere studies, de evolutie van het meer opvolgt kan
overwogen worden.
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Annex 1

Drie watertypes van zoete stilstaande wateren (OVB, 1988)

Snoek-zeeltwatertype

Deze wateren worden gekenmerkt door een weelderige en gevarieerde plantengroei. De waterplanten
die in de bodem wortelen kunnen zich alleen handhaven wanneer het zonlicht diep genoeg in het water
kan doordringen (bij voorkeur tot op de bodem). We spreken dan van een goed doorzicht of een grote
zichtdiepte.
De kenmerkende vissoorten die in deze plantenrijke wateren hun domein hebben, zijn snoek, rietvoorn
en zeelt.
Zij zijn in hoge mate afhankelijk van waterplanten, zowel voor de voortplanting als voor de voeding
en bescherming.. De zeelt voelt zich bovendien zeer goed thuis op de zachte modderbodem, die door
een dicht vlechtwerk van wortels en wortelstokken in de oeverzone wordt vastgehouden.
Behalve de bovenvermelde soorten kunnen in dit watertype ook vissoorten voorkomen, die weinig of
in het geheel niet afhankelijk zijn van waterplanten zoals blankvoorn, brasem, kolblei, karper, baars en
paling.
De dichte begroeiing met waterplanten geeft schuilgelegenheid voor kleine vissen en daarom bestaat
vaak meer dan 50% van het totale gewicht van snoek in dit watertype uit eerstejaarssnoekjes (lengte
van 15 tot 35 cm).

Brasem-snoekbaarswatertype

Vele wateren die nu tot het brasem-snoekbaarswatertype behoren, waren vroeger snoek-zeeltwateren.
De belangrijkste oorzaak voor deze verandering ligt bij de eutrofiëring die de laatste decennia op vele
wateren heeft plaats gevonden.
Door het hoge gehalte aan plantenvoedingsstoffen treedt er tijdens een groot gedeelte van het voorjaar
en de zomer een weelderige algenbloei op die het zonlicht belet van diep door te dringen in het water.
Wateren van dit type zijn in het algemeen trouwens te diep om het zonlicht tot op de bodem te laten
doordringen.
De kenmerkende vissoorten van dit troebele water zijn snoekbaars, brasem en paling.
Naast deze soorten kunnen ook blankvoorn, kolblei, karper, pos en baars voorkomen.

Overgangstypes

Vele binnenwateren vormen een overgang tussen het echte snoek-zeelt- en het brasem
snoekbaarswatertype.



Annex 2

Vier watertypen van ondiepe stilstaande wateren

Tabel Al: OVB-Indeling van de Nederlandse stilstaande wateren aan de Iwnd van de viswatertypen.
(OVB,1998)

T~ pc rich oorn-snock (I) snock-hlank\(lOrn (11) hlank\()orn-hrascm (111) hrasem- snockhaar~

(1\)

Kenmerken van Rietvoorn, zeelt (en Blankvoorn,baars, kolblei Brasem, blankvoorn (en Brasem en snoekbaars
de visstand paling) en sterke en in mindere mate karper)en paling); (en karper en paling)

snoekpopulatie voor rietvoorn en zeelt en snoekpopulatie klein,
een groot deel paling; snoekpopulatie opkomende
bestaande uit I -jarige vnl. uit meerjarige ex, snoekbaarspopulatie
exemplaren (\5-35 «50 cm), veel I-jarige
cm) reeds in loop van zomer

we evreten
Kenmerkende
vissoorten
Snoek ** * *
Rietvoorn ** *
Zeelt ** *
Baars * * *
Blankvoorn * ** ** *
Kolblei *
Brasem * ** **
Snoekbaars * **
Pos * *
Kar er (*) (*) (*)
Palin * * * *
Gemiddelde gemiddeld tot snel gemiddeld tot snel gemiddeld gemiddeld tot zeer
groei veel ( blankvoorn, baars, langzaam
voorkomende brasem) tot snel (brasem)
vissoorten
Draagkracht 100-350 300-500 350-600 450-800
(kg/ha)
waarvan:
Baars \-5 10-30 2-10 nihil
Snoek 10-50 50-\00 30-50 3-30
Snoekbaars "een een 0-10 10-50
Karper (max, 40-50 100-150 150-200 450-800
bezettin )
Gemiddelde >100 (bodemzicht) 40-70 40-60 10-40
zichtbaarheid
(cm) (april-
oktober)
Groenal en een veel bloei bloei
Blauwal en "een een bloei (incidentieel) bloei
Waterplanten 60-100 % 20-60 % 10-20% 0-10 %
(0 ,)
Onder water veel
Dri'tblad veel
Boven water veel

Legenda:
** dominante vissoort
*co-dominante vissoort



Annex 3

Soortendistributie in het Schulensmeer, de beek en de aangrenzende vijvers

Tabel A2: AantaL exempLaren per soort verdeeLd over de 5 zones in het meer, de beek en de
aangrenzende vijvers.

Soort ZOIll' \ Zonc B ZOlll' (' Zonc D Zonc E Bl'l'k \ ij\ Cl" \ ij\cr Vijvcr Totaal
I 2 .3

Baars 302 132 393 540 112 56 9 26 I 1571
Bermpje I 2 3

Bittervoorn I I

Blankvoorn 389 220 696 1385 664 507 272 103 149 4385
Blauwbandgrondel 7 2 3 71 4 5 12 104

Kolblei 51 40 14 132 157 121 1 516
Brasem 80 31 249 444 114 89 30 109 l7 524

Europese meerval 4 I I 2 8
Giebel 15 3 4 94 4 66 84 270

Grondel 2 3 15 7 2 29
Grote Modderkruiper I I

Karper 3 2 I I 6 I 3 17
Amerikaanse 44 31 28 82 29 14 1 3 232
dwer~meerval

Kopvoorn I I

Paling 476 279 101 538 195 121 2 6 4 1722
Pos 114 183 228 536 201 253 19 1534

Rietvoorn 37 18 57 107 44 125 26 23 9 446
Snoek 6 5 19 18 12 4 7 71

Snoekbaars 21 43 9 124 9 8 214
Winde 57 1 30 122 9 3 1 223
Zeelt 2 7 2 5 3 10 17 13 2 61

Zonnebaars 41 21 l7 7 46 68 6 13 3 222
Totaal 1659 1015 1850 4053 1774 1403 443 1413 195 12155



Annex 4

Gegevens van de waterkwaliteitmetingen in 1990 en 1999 in het Schulensmeer en de bijhorende vijvers

Tabel A3: waterkwaliteitgegevens van het meer in 1990

mg/I IFranse gradl mg/I1 mg/I1 mg/I1 mglll mg/I I mgll I mg/I1 Mg/I1 mg NIII mg NIJl mgN/I I mg Img/I
Pil

1 33 17,3 54 2,98 0,6 0,11 <0,01 <,02 <0,1 62 7,7 0,21 1,38 0,3 85
2 12 20,8 72,5 2,3 0,72 <,02 <0,01 <,02 <0,1 104 7,2 0,05 0,67 4,4 90
3 9 15,6 46,5 1,05 0,33 <,02 <0,01 <,02 <0,1 64 0,65 0,03 1,25 2,3 58
4 10 15,5 46 0,71 0,33 <,02 <0,01 <,02 <0,1 65 0,45 0,16 1,14 1,3 56
5 10 15,3 46 0,77 0,32 <,02 <0,01 <,02 <0,1 64 0,5 0,03 1,33 0,8 56
6 12 15,3 45,5 0,73 0,36 <,02 <0,01 <,02 <0,1 64 0,55 0,03 1,34 0,4 54
7 10 15 45 0,65 0,32 <,04 <0,01 <,02 <0,2 63 0,3 0,03 1,37 0,2 54
8 10 15,04 44 0,7 0,4 <,02 <0,01 <,02 <0,1 61 0,25 0,1 1,32 0,12 55
9 11 15,04 44 0,81 0,28 <,02 <0,01 <,02 <0,1 61 0,3 0,04 1,4 0,2 54
10 10 15,04 44 0,73 0,31 <,02 <0,02 <,02 <0,1 61 0,3 0,03 1,4 <0,05 55
11 12 15,04 44 0,74 0,28 <,02 <0,01 <,02 <0,1 63 0,35 0,1 1,4 <0,05 55
12 26 15,8 43,5 5,5 0,48 <,02 <0,01 <,02 <0,1 62 0,3 0,08 1,34 <0,05 63



Annex 5

f;f''''' ~ 'l'HS van de waterkwaliteitmetingen in 1990 en 1999 in het SchuJensmeer en de bijhorende vijvers

Tabel A4: Waterkwaliteitgegevens van het meer in 1999

mgll mgOil mgll mgll Franse grad mgll mgll mgll mgll mgll mgll mgll mgll mgll mgll mg NII mg NII mgN/I mgPn mgll

I 14 30 88,345 12,410 27,3 25,20 13,830 1,985 5,138 0,621 0,0041 0,021 0,013 <,0001 40,07 0,96 <,022 <,74 <,062 205.49
2 12 17,1 52,145 8,552 16,6 64,67 10,982 2,036 0,296 <,02 <,0002 <,005 <,005 <,0001 80,61 2,81 0,04 U5 <,062 87.55

3 6 30,05 42,852 5,774 13,1 29,79 9,180 0,681 0,162 <,02 <,0002 <,005 <,005 <,0001 42,56 0,40 <,022 <,74 <,062 47,77

4 6 29,35 47,898 6,417 14,7 33,38 9,920 0,656 0,183 <,02 <,0002 <,005 <,005 <,0001 42,12 0,46 <,022 <,74 <,062 48.38

5 5 20,5 43,398 5,784 13,3 29,53 9,157 0,682 0,170 0,025 <,0002 <,005 <,005 <,0001 41,07 0,41 <,022 <,74 <,062 46,98

6 9 21,7 42,916 5,764 13,1 29,72 9,180 0,672 0,169 <,02 <,0002 <,005 <,005 <,0001 41,56 0,42 <,022 <,74 0,10 47,04

7 10 27,4 43,606 5,781 13,3 29,79 9,045 0,650 0,165 <,02 <,0002 <,005 <,005 <,0001 41,18 <,40 <,022 <,74 <,062 45,94

8 12 17,4 43,419 5,774 13,3 29,46 9,046 0,605 0,172 <,02 <,0002 <,005 <,005 <,0001 40,24 0,4 <,022 <,74 <,062 46,43

9 10 16,2 43,316 5,719 13,2 28,92 8,954 0,644 0,172 <,02 <,0002 <,005 <,005 <,0001 40,29 <,40 0,1 <,74 <,062 46,25

10 <5 22,5 42,826 5,726 13,1 28,64 9,041 0,600 0,172 <.02 <,0002 <,005 <,005 <,0001 42,23 <,40 <,022 <,74 <,062 46,98

11 15 24,65 48,397 6,527 14,8 32,19 9,910 1,251 0,133 <,02 <,0002 <,005 <,005 <,0001 41,4 <,40 <,022 <,74 <,062 47,22

12 5 22,9 53,900 8,663 17,1 30,15 17,840 2,370 0,793 <.02 <,0002 <,005 <,005 <,0001 45,44 <,40 <,022 <,74 <,062 38,94

13 18 43,3 55,237 7,342 16,9 35,95 9,605 2,603 0,754 <,02 <,0002 <,005 <,005 <,0001 46,06 2,89 <,022 <,74 <,062 62,98

14 11 27,75 42,225 5,695 12,9 27,41 8,847 1,247 0,209 <,02 <,0002 <,005 <,005 <,0001 39.63 0,42 <,022 <,74 <.062 46,92




