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De Europese paling, Anguilla anguilla L., is een katadrome trekvis, d.w.z. dat hij doorgaans
het grootste deel van zijn leven in zoet water doormaakt en voor zijn voortplanting naat zee
trekt. De voortplantingsplaats situeert zich in de Sargasso Zee. De larven (leptocephali)
migreren tot voor de Europese kusten waar ze metamorfoseren in glasaal. Deze glasaal trekt
in het voorjaar onze rivieren op. Eenmaal in zoet water pigmenteren deze aaltjes en
beginnen een periode van groei van verschillende jaren (continentale fase). Na deze tijd
worden ze stilaan geslachtsrijp en ondergaan nogmaals een gedaanteverandering naar
zilverpaling. Deze palingen trekken weg (stroomafwaartse migratie), richting paaiplaats.
ln Vlaanderen poogt de glasaal de lJzer op te trekken te Nieuwpoorl. Ze worden echter
gestopt in hun migratiepogingen door de sluisdeuren aan het lepersas. Sinds 1964 worden
ze bij hun migratie geholpen door ze met schepnetten af te vangen in het sas. Omdat de
vangstmethode tot op heden onveranderd bleef werd hierdoor ook een datareeks
beschikbaar waaruit men de evolutie van de stocks kan opmaken. Uit de datareeks kan men
opmaken dat de situatie dramatisch is ; momenteel wordt maar enkele kg glasaal gevangen
daar waar de jaarvangst tijdens de jaren '70 normaal enkele honderden kg bedroeg. Dit
beeld wordt bovendien bevestigd voor gans Europa. Nationale en internationale
beheersmaatregelen zijn dringend nodig. Voor Nieuwpoort is dit het uitwerken van een
actieplan met als doel (1) de waardevolle monitoringreeks veilig te stellen (de garantie voor
een blijvende monitoring ook in de toekomst), en (2) het uitwerken van technische en/of
beheerstechnische maatregelen om de migratie van glasaal vanuit zee naat het lJzerbekken
terug mogelijk te maken.
Pas verscheen een rapport dat betrekking heeft op de problematiek van glasaal in België
(Belpaire, 2002). Het behandelt de monitoring van de glasaalrekrutering in België, beschrijft
de (potentiële) meetplaatsen en gebruikte vangsttechnieken en -methodes en bespreekt de
evolutie van de vangsten. Ook worden aanbevelingen gegeven voor toekomstige monitoring.
Dit rapport beoogt de Vlaamse beleidsmakers en specifiek de visstand- en natuurbeheerder
te informeren en te sensibiliseren omtrent het internationaal belang van de glasaal
monitoring in ons Vlaams meetstation te Nieuwpoort. Het beschrijft mogelijkheden en
perspectieven voor het valoriseren van de glasaal op de Schelde. Het wil een aanzet geven
tot het uittekenen van een visie, gekoppeld aan een actieplan, teneinde de continuiïeit van
de glasaalmonitoring te garanderen en te komen tot een duurzaam glasaalbeheer voor
Vlaanderen (aanvraag rapport: claude.belpaire @ lin.vlaanderen.be).
Ook op internationale schaal is er grote ongerustheid omtrent de palingstocks. Een
internationaal project (het project'Glass eel') met 15 landen werd opgestart. ln de eerste
Íase van het project werden de lopende nationale monitoringsacties met betrekking tot de
rekrutering van glasaal geïnventariseerd en kritisch geanalyseerd. ln een tweede fase
werden landen zonder monitoring bezocht en mogelijkheden voor toekomstige monitoring
werden onderzocht. Het eindrapport (momenteel in druk) omvat supra-nationale overzichten
en een gedetailleerd actieplan voor de toekomstige monitoring van de rekrutering van
glasaal (Dekker, 2OO2).
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