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I. Niet-technische drukklare samenvatting
Sinds vele eeuwen worden vissoorten door de mens uitgewisseld tussen
geografische streken (zowel continenten, landen, als rivierbekkens) .
Sommige van de eerst geïntroduceerde vissoorten pasten zich zo goed aan en
zijn zo algemeen verspreid, dat ze als inheemse fauna worden beschouwd.
Tijdens een tweede periode, vanaf de middeleeuwen tot rond 1940, gebeurden
grote internationale transfers van vissen, soms voor de sportvisserij
(zoals de regenboogforel) maar voornamelijk om sentimentele redenen. De
meest recente transfers (vanaf 1940) zijn gebeurd in het kader van een
sterk opkomende intensieve aquacultuur, het introduceren van vissen met
aantrekkelijke hengelwaarde en de verhoogde belangstelling voor siervissen.
In Vlaanderen is de blauwbandgrondel vermoedelijk de meest recent
geïntroduceerde vissoort. De verspreiding is sterk expansief: er zijn tot
nu toe een honderdtal vindplaatsen bekend verspreid over de vijf Vlaamse
provincies.
De wetenschappelijke doelstellingen van het onderzoek zijn drievoudig:

• het opstellen van een gedocumenteerde gegevensbank rond uitheemse
vissoorten in vlaanderen, teneinde de kennis over de verspreiding en
ecologie van uitheemse vissoorten in Vlaanderen meer toegankelijk
maken;

• een genetisch- en morfologisch-taxonomische karakterisatie van de in
Vlaanderen aanwezige blauwbandgrondelpopulatie{s);

• het nader evalueren van de verspreiding van de blauwbandgrondel in
Vlaanderen in het algemeen en in het Demerbekken in het bijzonder.

Tot op heden werden 48 vissoorten geïntroduceerd in België, die
voornamelijk behoren tot de families van de karperachtigen, zalmachtigen,
Noord-Amerikaanse meervalachtigen en zonnebaarsachtigen. De
introductiehistoriek van de meeste uitheemse vissoorten wordt uitvoerig
besproken. Tegenstrijdigheden in de literatuur omtrent het al dan niet
inheems zijn van bepaalde vissoorten worden rechtgezet.
De elf hedendaags voorkomende uitheemse vissoorten in Vlaanderen worden
opgesplitst in algemeen voorkomende (bruine Amerikaanse dwergmeerval,
giebel, karper, zonnebaars, vetje l blauwbandgrondel, snoekbaars en
Amerikaanse hondsvis) en sporadisch voorkomende (zilverkarper,
regenboogforel en dikkopelrits) soorten. Van elk van deze vissoorten wordt
een steekkaart gemaakt waar systematiek, morfologie I ecologie en gedrag,
verspreiding en verspreidingswijze (oorspronkelijk verspreidingsgebied,
introductiehistoriek, verspreiding buiten Vlaanderen, verspreiding in
Vlaanderen en evolutie van de populaties) I impact en beheer worden
besproken.
In een tweede luik wordt de blauwbandgrondel besproken die sinds 1992 een
opvallende expansie kent in Vlaanderen, vooral in het Demerbekken (Figuur 1
en 2). Daarbij is het onduidelijk welke soort of ondersoort het betreft;
immers in het oorspronkelijk verspreidingsgebied (oostelijk China tussen
Amur en Taiwan l Korea en Japan) werden 6 ondersoorten beschreven. uit de
literatuur is bekend dat de soort voor het eerst werd waargenomen in
Roemenië, Kazakstan en Armenië in 1961 en aangevoerd werd met
graskarperbroed uit China. De expansie over Europa gebeurde door een
combinatie van natuurlijke verspreiding en antropogene tussenkomst.
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Foto: Ben Crombaghs, Ecologisch Adviesbureau Naeuurbalans, Nijmegen

Figuur 1. De blauwbandgrondel.

Verspreiding van b/auwbandgrondel in Vlaanderen (1993-2000)
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Figuur 2. De verspreiding van de blauwbandgrondel in Vlaanderen
concentreert zich sinds zijn eerste waarneming in 1992 in het Demerbekken.
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In deze studie werden 582 blauwbandgrondels uit het oorspronkelijk
verspreidingsgebied, Roemenië, Turkije en Vlaanderen bestudeerd met 37
morfologische en 13 metrische variabelen. Daaruit blijkt er een
morfologische diversiteit te bestaan tussen de blauwbandgrondelpopulaties
in Vlaanderen. Binnen Vlaanderen bestaan er verschillen tussen sommige
stilstaande en stromende wateren, terwijl de Vlaamse populaties samen niet
noemenswaardig onderling verschillen in vergelijking met de Europese
stalen. De blauwbandgrondel lijkt een fenotypische adaptatie te hebben
ondergaan sinds zijn introductie, maar door de beperkte kennis over de
oorsprong van de populaties en de veelvormige aanpassing aan de nieuwe
ecologische omstandigheden, is een eenduidige verklaring niet mogelijk.
Aansluitend genetisch onderzoek op in totaal 43 stalen uit Vlaanderen,
aangevuld met stalen uit Armenië, Tsjechië, Italië, Duitsland, Japan en
China, leverde zeven genetische varianten op. Een variant aanwezig in de
Yangtze Rivier (China) werden teruggevonden in Vlaanderen. De haplotypes
aanwezig in Vlaanderen zijn algemeen verspreid en wijzen tegelijkertijd op
verschillen tussen de populaties. Er is geen duidelijk verschil in
geografische verspreiding tussen de genetische varianten in Europa, hoewel
de populaties zelf onderling verschillen. Dit kan verklaard worden door
stichtereffecten.
De morfologische en genetische analyse ondersteunen elkaar en sluiten aan
bij de literatuur. Ten eerste, er is een nauwe verwantschap tussen de
Chinese (Yangtze) en Europese populaties, wat verwijst naar de origine. Ten
tweede, de introducties zijn chronisch daar de morfologische en genetisch
verschillen tussen de Vlaamse populaties en de Europese populaties reëel
zijn. Ten derde, sommige populaties geven blijk van stichtereffecten
doordat er slechts weinig genetische varianten voorkomen. Het is echter
onbegonnen werk om de introductieroute doorheen Europa en westelijk Azië te
achterhalen. Tenslotte zijn er geen aanwijzingen om Kempische kweekvijvers
niet aan te wijzen als bron van deze uitheemse soort.
In een derde en laatste luik werden de ecologische kenmerken van de
blauwbandgrondel in de Demer onderzocht. Een vergelijking van recente
visstandgegevens met gegevens van 6 tot 8 jaar geleden toont aan dat het
visbestand er een lichte kwalitatieve verbetering heeft ondergaan. Er
werden minder visloze plaatsen aangetroffen en er werden vier bijkomende
vissoorten gevangen. Het totaal aantal en gewicht aan gevangen vissen is
weliswaar gedaald, maar vermoedelijk liggen ongewone weersomstandigheden
tijdens de eerste veldcampagne aan de basis van dit verschil.
Het aandeel aan uitheemse soorten blijft nagenoeg constant en bedraagt
circa 22% van het totaal aantal vissen of 8% van de totale biomassa. Voor
de inheemse vissoorten hebben zich bij de soortverdeling een aantal
verschuivingen voorgedaan. Wellicht is dit een reflectie van de antropogene
beïnvloeding door jaarlijkse herbepotingsacties. Mogelijk oefenen de
terugkerende uitzettingen een negatieve invloed uit op de natuurlijke
rekrutering van de (andere) vissoorten. Het blauwbandgrondelbestand
daarentegen geeft blijk van een jong en dynamisch karakter. De soort is
zowel in aantallen, in biomassa als in aantal vindplaatsen beduidend
toegenomen. De meest potentievolle populaties blijken zich vooral op te
houden in kleinere beeklopen en stilstaande wateren.
De opkomst van de blauwbandgrondel in West-Europa valt verrassend nauw
s~en met het begin van de importtrafiek van karperachtigen uit Oost
Europa. We stellen dan ook de hypothese dat deze soort als verstekeling met
de vistransporten naar onze streken is gehaald. De aanwezigheid van
kopvoorn van Oost-Europese origine bewijst dat het Demerbekken niet
gevrijwaard blijft van deze trafiek en hoogst waarschijnlijk via deze weg
onderhevig is (geweest) aan de ongewenste introductie van de
blauwbandgrondel.
Op basis van de verzamelde gegevens kon geen soortspecifieke competitie
aangetoond worden. Op dit moment lijkt het erop dat niet-inheemse
vissoorten geen grote veranderingen teweeg brengen in het functioneren van
(semi-)natuurlijke ecosystemen in Vlaanderen in vergelijking met andere
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oorzaken die de biodiversiteit ondermijnen (zoals antropogene beïnvloeding,
habitatverlies, fragmentatie en pollutie) .
Om de visfauna in haar oorspronkelijke staat te herstellen dringen zich
beheersmaatregelen 0PI die in twee groepen kunnen worden onderverdeeld l nl.
rechtstreeks en onrechtstreeks. Onrechtstreekse methoden verhinderen de
verdere verspreiding van ongewenste uitheemse soorten (afsluiten van
dispersieroutes; herstellen van de structurele diversiteit; controleren van
bepotingen en ballastwater; sensibiliseren van de bevolking met betrekking
tot de onoordeelkundige uitzetting van siervis; het verbod op het gebruik
van uitheemse aasvis) . Rechtstreekse methoden zijn gericht op het lokaal
controleren en uitroeien van schadelijke uitheemse vissoorten (fysisch
d.m.v. netten, lijnen, fuiken en kooien; chemisch d.m.v. rotenone;
biologisch d.m.v. het uitzetten van predatoren, parasieten en pathogenen;
genetisch d.m.v. de uitzettingen van steriele mannelijke individuen) .
Daar in Vlaanderen niet alle beheersmethoden praktisch haalbaar of
toegelaten zijn, worden volgende concrete beheersvoorstellen geformuleerd.
Het is nagenoeg onmogelijk om de soort te verdelgen doordat de
blauwbandgrondel bijna heel Vlaanderen heeft gekoloniseerd. Wel kunnen
preventieve maatregelen ervoor zorgen dat een verdere verspreiding van de
soort wordt gestopt. Deze maatregelen kunnen tevens de introductie van
nieuwe uitheemse soorten (zoals de dikkopelrits) verhinderen. Een eerste
preventieve maatregel is de effectieve uitvoering van controle op
vistransport, bepotingsmateriaal en de aasvishandel. Zo gebeurt het
regelmatig dat Vlaamse vishandelaars, omwille van economische redenen,
pootvis verhandelen tussen Oost-Europese landen (zoals Polen en Tsjechië)
en Vlaamse visvijvers. Onvermijdelijk worden hierbij uitheemse vissoorten
(zoals de blauwbandgrondel) mee vervoerd. Door het controleren van deze
transporten kan de onopzettelijke introductie van nieuwe soorten
aanzienlijk worden teruggedrongen. Tevens zou bij bepotingen in de openbare
wateren gezorgd moeten worden dat enkel inheemse vis wordt bepoot en dan
nog bij voorkeur bloedeigen materiaal. Hierdoor wordt de genetische
variatie van de totale soortpopulatie hoog gehouden, is de bepote vis
lokaal aangepast (wat de overleving van het bepote materiaal ten goede
komt) en wordt de kans op introductie van uitheemse vissoorten meteen
gereduceerd. Zo werd na een studie duidelijk dat de genetische
samenstelling van kopvoorn uitgezet in Vlaamse wateren ondermeer bestond
uit Oost-Europese bloedverwanten. Verder dient de handel in uitheemse
aasvis onmiddellijk aan banden te worden gelegd I getuige de aanwezigheid
van de dikkopelrits in het zuidelijke Demerbekken. Deze Amerikaanse
vissoort is tegenwoordig erg populair bij sportvissers omwille van de
levendigheid aan de haak. De soort wordt verhandeld in verschillende
kleurvariëteiten (zoals de 'golden minnow/) en na een dagje hengelen vrij
gelaten in de openbare wateren. Sensibilisering van de bevolking kan aldus
het aandeel nieuwe uitheemse soorten aanzienlijk verminderen. Een tweede
preventieve maatregel is het herstel van de oorspronkelijke habitat zodat
inheemse soorten opnieuw een kans krijgen zich te vestigen. Zodoende zullen
de meer opportunistische uitheemse soorten I die zich in de meeste gevallen
enkel kunnen handhaven in de door de mens verstoorde habitatten, verdrongen
worden door competitie en predatie van inheemse soorten. Bij het herstel
van de oorspronkelijke habitat wordt verstaan, het aanzienlijk verbeteren
van de waterkwaliteit en het herstel van de structurele variatie zoals het
opheffen van vismigratieknelpunten en het heraanleggen van de meandering en
\pool & riffIe' structuur van waterlopen. Wanneer in een bepaalde waterloop
een zekere infectiegraad van een nieuwe uitheemse soort wordt vastgesteld
(zoals de dikkopelrits) kan eventueel worden geopperd om via een chemische
of fysische manier de soort voorgoed te verdelgen, dit om een verder
verspreiding van de soort te verhinderen. Indien oor wordt gegeven aan
bovenvernoemde voorstellen zal op termijn de Vlaamse visfauna in een meer
oorspronkelijke staat kunnen worden hersteld.
Toekomstig onderzoek kan zich toeleggen op het bemonsteren van het
brongebied, om de exacte donor locatie en verspreidingsroute van de
uitheemse soorten in onze streken te achterhalen. Verder kan een onderzoek
naar vistransporten de impact van deze handel op de introductie van
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uitheemse vissen inschatten. Ook kan een onderzoek worden verricht naar de
vangstefficiëntie bij elektrovisserij om in de toekomst gestandaardiseerde
resultaten te bekomen. In een laatste voorstel kan de impact van de
uitheemse vissoorten op de inheemse biota worden ingeschat aan de hand van
competitie en predatie experimenten.
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11. Hoofdverslag

11.1. Probleemstelling
Sinds vele eeuwen worden vissoorten door de mens uitgewisseld tussen
verschillende geografische streken (continenten, landen en rivierbekkens)
Welcomme (1981) stelt dat in de middeleeuwen de eerste bewuste introducties
gebeurden (zij het in beperkte mate) voor aquacultuurdoeleinden (zoals de
karper Cyprinus carpio). Sommige van deze vis soorten pasten zich zo goed
aan en zijn zo algemeen verspreid, dat ze nu als inheemse fauna worden
beschouwd. Tijdens een tweede periode, vanaf de middeleeuwen tot rond 1940,
gebeurden grote internationale transfers van vissen, soms voor de
sportvisserij, maar voornamelijk om sentimentele redenen. Alhoewel vele van
deze introducties niet slaagden, is de enorme verspreiding van soorten als
de regenboogforel Oncorhynchus mykiss vanuit Noord-Amerika een gevolg van
deze activiteiten. De meest recente transfers (vanaf 1940) zijn gebeurd in
het kader van een sterk opkomende intensieve aquacultuur, het introduceren
van vissen met aantrekkelijke hengelwaarde en de verhoogde belangstelling
voor siervissen.
Het is belangrijk de termen 'introductie' en 'uitheemse (vis) soorten' te
definiëren. Tijdens het internationale symposium 'Stocking and Introduction
of Fish' (Cowx, 1998) werd volgende definitie voor introductie aanvaard:
'soorten of rassen die intentioneel of accidenteel getransporteerd en
vrijgelaten worden door de mens in een omgeving buiten hun natuurlijk
areaal'. Dit houdt in dat alle geïntroduceerde soorten uitheems zijn. Deze
definitie gaat breder dan de definitie van 'niet-inheemse vissoorten' in
het Besluit van de Vlaamse Executieve van 21 april 1993 betreffende de
introductie in de natuur van niet-inheemse diersoorten. Hier worden niet
inheemse diersoorten gedefinieerd als 'diersoorten die niet of sedert
minder dan vijftig jaar voor de datum van inwerkingtreding van het
betreffende besluit in het wild voorkomen in België, met uitzondering van
de soorten die de laatste vijftig jaar een natuurlijke areaaluitbreiding
kenden'. Daar waar de wet alle soorten die langer dan 50 jaar in Vlaanderen
worden aangetroffen niet langer als uitheemse soorten beschouwt, is het
relevanter om bij het inschatten van de ecologische impact en de eventueel
evolutionair-ecologische gevolgen van de introductie van een bepaalde
vissoort, alle soorten die minder dan enkele honderden jaren (bij conventie
bv. 200 jaar) als uitheems te beschouwen.
In Vlaanderen is de blauwbandgrondel Pseudorasbora parva één van de meest
recent geïntroduceerde vissoorten. Deze kleine karperachtige werd
accidenteel geïntroduceerd in Europa met verschepingen van Chinees
karperbroed. In 1961 reeds werd deze soort in Oost-Europa waargenomen
(eerste melding uit Roemenië; Arnold, 1990). Pseudorasbora parva
verspreidde zich zeer snel via het Donau-bekken. In een volgende fase werd
de soort, als randeffect van het bepoten met andere vissoorten (vooral
karper), overgebracht naar Duitsland, Albanië en de voormalige U.S.S.R. Het
voorbije decennium waren er steeds meer meldingen vanuit Frankrijk en
Nederland (Allardi & Chancerel, 1988; Lenders, 1993), en in september 1992
werd de soort voor het eerst in Vlaanderen aangetroffen, bij een
visbestandopname in het Demerbekken (De Charleroy & Beyens, 1998).
Pseudorasbora parva wordt algemeen als een pestsoort beschouwd omwille van
de hoge reproductiecapaciteit en de hoge populatiedichtheden. De soort zou
een zeer nadelig effect hebben op de rekrutering van andere soorten zowel
via broedvraat als via voedselcompetitie met juvenielen van andere soorten.
Als oorspronkelijk verspreidingsgebied van de blauwbandgrondel wordt Korea,
China, Japan en het uiterste zuidoosten van de voormalige U.S.S.R. vermeld
(Barus et al., 1984). Ondertussen heeft Pseudorasbora parva bijna geheel
Europa veroverd met uitzondering van de Scandinavië, de Iberische Archipel
en de Britse Eilanden. Ook in Noord-Afrika (Algerije) en het Midden-Oosten
(Israël en Iran) werd deze soort teruggevonden. De verspreiding in België
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lijkt zich voorlopig te beperken tot Vlaanderen, hoewel binnen het Vlaamse
grondgebied Pseudorasbora parva een zeer sterke verspreiding lijkt te
kennen. Er zijn tot nu een IDa-tal vindplaatsen bekend, verspreid over de
vijf Vlaamse provincies.

11.2. Wetenschappelijke doelstellingen
• Het opstellen van een gedocumenteerde gegevensbank rond uitheemse

vis soorten in vlaanderen, teneinde de kennis over de verspreiding en
ecologie van uitheemse vis soorten in Vlaanderen meer toegankelijk te
maken.

• Het genetisch- en morfologisch-taxonomisch karakteriseren van de in
Vlaanderen aanwezige blauwbandgrondelpopulatie(s).

• Het nader evalueren van de verspreiding van de blauwbandgrondel in
Vlaanderen in het algemeen en in het Demerbekken in het bijzonder
(periode 1990-2000) .

11.3. Onderzoeksstrategie

II.3.1. Opstellen van een gedocumenteerde gegevensbank rond
uitheemse vissoorten in Vlaanderen
Teneinde een overzicht te krijgen van de verspreiding en de ecologie van de
in Vlaanderen aanwezige uitheemse vissoorten, zal een omstandig
literatuuronderzoek doorgevoerd worden. Er zal een databank worden
opgesteld van alle beschikbare gegevens omtrent het voorkomen van uitheemse
vissoorten in de Vlaamse wateren, en er zal een begeleidend werkdocument
worden opgesteld. In dit werkdocument zullen alle aspecten van introducties
van vissen gebundeld en besproken worden. Dit houdt in dat gegevens
gegroepeerd zullen worden met betrekking tot de morfologische, ecologische
en ethologische kenmerken van deze vissoorten, hun status en verspreiding
in Vlaanderen, hun ecologische positie in zowel de regio van oorsprong als,
voor zover bekend, in Vlaanderen. Wanneer er effecten van een bewuste
introductie op een ecosysteem gerapporteerd worden, zullen deze
wetenschappelijk-kritisch worden doorgelicht en uitvoerig behandeld in het
werkdocument. Het is de bedoeling een actueel gegevensbestand en
werkdocument te maken, dat als basis kan dienen voor beleidsoriëntatie en
verder gericht onderzoek omtrent het beheer van visgemeenschappen.
Een belangrijke meerwaarde van het beoogde werkdocument is gelegen in het
feit dat het de beschikbare informatie zal samenbrengen in een conceptueel
kader dat volledig is gericht op de problematiek van de uitheemse soorten.
Teneinde gegevens te verzamelen over niet-inheemse vissoorten in Vlaanderen
zal alle mogelijke literatuur bekeken worden. Naast de gepubliceerde
wetenschappelijke literatuur {boeken zoals de Atlas van de Vlaamse beek- en
riviervissen (Vandelannoote et al., 1998) en wetenschappelijke
tijdschriften) zal ook de zogenaamde 'grijze' literatuur doorgenomen
worden. Dit laatste betreft in eerste instantie de in openbare
wetenschappelijke rapporten gebundelde gegevens van universiteiten en
andere {inter)nationale wetenschappelijke instellingen (zoals IBW, IN,
CEMAGREF en RIVO) over de problematiek van uitheemse soorten. Deze gegevens
zijn weliswaar in principe, wegens de openbaarheid van de rapporten l reeds
beschikbaar, doch zijn verspreid en vaak moeilijk traceerbaar. Door ze
samen te brengen in een werkdocument dat specifiek gericht is op de
problematiek van de uitheemse vissoorten l zullen de gegevens beter
toegankelijk gemaakt worden. Dit biedt twee belangrijke meerwaarden:
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• er kan een synthese worden gemaakt van de huidige toestand, waarbij
de beschikbare gegevens kunnen worden gebruikt voor het uitstippelen
van een gericht beleidi

• via de synthese kan ook een analyse gemaakt worden van lacunes in de
kennis nodig voor het uitstippelen van een gericht beheer, zodat het
werkdocument richtinggevend kan zijn voor verder onderzoek.

We merken op dat in het werkdocument, na kritische evaluatie, ook de
berichtgeving in vulgariserende tijdschriften (zoals hengelmagazines en
clubbladen van natuurverenigingen) zal worden verwerkt, omdat deze een
grote aanvullende waarde kan hebben.

II.3.2. Genetische en morfologische karakterisatie van de in
Vlaanderen aanwezige blauwbandgrondelpopulatie
Volgens Arnold (1990) is het niet duidelijk welke vormen, rassen of soorten
van het genus Pseudorasbora in Europa werden ingevoerd. Nichols (1943)
onderscheidt zes Chinese ondersoorten van Pseudorasbora parval terwijl
Baranescu & Nalbant (1965) deze ondersoorten als niet representatief
beschouwen. Toch vinden ook deze auteurs morfologische verschillen tussen
de blauwbandgrondels in hun oorspronkelijk verspreidingsgebied naargelang
de breedtegraad waar ze voorkomen. Teneinde duidelijkheid te verkrijgen
over de in Vlaanderen aanwezige populatie(s) van Pseudorasbora zal een
genetische en morfologische karakterisatie gebeuren. De bemonsteringen van
de in Vlaanderen aanwezige populaties en het verkrijgen van exemplaren uit
Oost-Europa en Azië (respectievelijk het gebied waar eerste introducties in
Europa gebeurden en het oorspronkelijk verspreidingsgebied) zal eveneens
geschieden. Een representatief aantal dieren van een aantal Vlaamse
populaties zullen morfologisch/genetisch worden geanalyseerd teneinde na te
gaan of deze populaties al dan niet verschillen in morfologische
karakteristieken (onder meer naar Nichols l 1943 en Baranescu & Nalbant,
1965). Van diezelfde populaties zullen ook minstens 20 individuen
moleculair genetisch geanalyseerd worden. Een mitochondriale merker
(cytochroom b) (Briolay et al., 1998) en een nucleaire merker (lTS) (Vera
et al., 1997) zullen worden gebruikt om na te gaan of het een introductie
van een genetisch homogene soort betreft I dan wel een vermenging van
meerdere (onder) soorten die al dan niet in aparte reproductieve eenheden
voorkomen. Door de morfologische en genetische karakterisatie op dezelfde
individuen uit te voeren, kanl in geval heterogeniteit wordt vastgesteld,
rechtstreeks worden nagegaan of er een relatie is tussen de patronen van
interpopulatieverschillen voor genetische en morfologische kenmerken. We
merken op dat enige structuur in de Vlaamse populatie(s) van Pseudorasbora
niet onwaarschijnlijk is, gegeven de vermoedelijk complexe route van
(herhaalde) introductie.

II.3.3. Evaluatie van de verspreiding van de blauwbandgrondel
populatie in Vlaanderen in het algemeen en in het Demerbekken in het
bijzonder (periode 1990-2000)
In 1997 werd een verspreidingskaart van Pseudorasbora parva in Vlaanderen
opgemaakt door Thys (1997) en ook in de Atlas van de Vlaamse beek- en
riviervissen werd een verspreidingskaart afgedrukt (Vandelannoote et al.,
1998). Aangezien de voorlopige gegevens van het voorbije decennium
suggereren dat de verspreiding van de blauwbandgrondel steeds toeneemt, zal
er tijdens dit project een actualisatie van de verspreidingskaart worden
gemaakt als onderdeel van de literatuurstudie. Hierbij zal een behoorlijk
aantal bijkomende gegevens aangebracht worden.
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In het Demerbekken komt de blauwbandgrondel heden sterk verspreid en in
grote aantallen voor. Aangezien dit bekken één van de eerste plaatsen in
Vlaanderen was waar de blauwbandgrondel werd aangetroffen, en aangezien er
tijdens de beginperiode van het voorkomen van de blauwbandgrondel in
Vlaanderen (1992 - 1993) uitgebreide visbestandopnames plaatsvonden in dit
bekken, is dit een ideaal gebied om dieper in te gaan op de veranderingen
in omvang, structuur en verspreiding van de blauwbandgrondelpopulatie het
voorbije decennium. De gegevens van de gekende populaties blauwbandgrondel
zullen vergeleken worden met recente (1999) en in het kader van het project
te verwerven visstandgegevens (2001). De visstand van de Demer zelf en twee
zijlopen (Motte en winge) werd in 1999 uitgebreid bemonsterd. Voor een
diepgaande vergelijking met de toestand van begin jaren '90 dienen ook de
andere zijlopen van de Demer intensief bemonsterd te worden. In het kader
van deze studie zullen door de aanvrager dan ook elektrische afvissingen
worden georganiseerd van de belangrijkste zijlopen van de Demer (± 20
afvisdagen) . De aldus bekomen gegevens zullen toelaten een evenwichtige
vergelijking te maken van de toestand tijdens de beginperiode van de
invasie van Vlaanderen door de blauwbandgrondel (periode 1992-1993) en de
huidige toestand l bijna een decennium later (1999-2001). Er zal zowel
aandacht besteed worden aan de ontplooiing van de blauwbandgrondelpopulatie
in het bekken als aan de eventuele veranderingen in populatiestructuur.
Bovendien zal op basis van de beschikbare gegevens getracht worden de
relatie met de andere vissoorten en de potentiële effecten op het inheemse
visbestand te duiden. Er dient opgemerkt dat een beschrijvende studie als
deze weliswaar niet toelaat een eventuele impact op het lokale visbestand
met zekerheid vast te stellen, doch de waargenomen patronen kunnen sterke
indicaties voor een impact opleveren, en aldus oriënterend zijn voor het
uitstippelen van verder, meer experimenteel, onderzoek.
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IIA. Gedocumenteerde gegevensbank van uitheemse
vissoorten in Vlaanderen

II.4.1. lnleiding
Over de gehele wereld worden door de mens uitheemse dier- en plantensoorten
in ecosystemen geïntroduceerd (McKinney & Lockwood, 1999; Williamson,
1999). Geen enkele soort kan echter succesvol zijn in een nieuwe omgeving
zonder wijzigingen te veroorzaken in de oorspronkelijke dier- en
plantengemeenschappen (Vooreu, 1972; Vitousek, 1990). De impact van
biologische introducties kan op ecologisch en economisch gebied zeer groot
zijn. Eens een soort is geïntroduceerd en zich heeft gevestigd l blijkt het
in de praktijk meestal onmogelijk deze uit te roeien.
Voor een éénduidig gebruik van termen in onderstaande, worden een aantal
begrippen gedefinieerd. Eenduidigheid is echter relatief en is gesteund op
de beoordeling van feiten die soms moeilijk wetenschappelijk zijn vast te
stellen. Subjectieve elementen hierin zijn onder meer: de perceptie van wat
een oorspronkelijk, niet door de mens beïnvloed, verspreidingsgebied is en
de aanvaarding van het feit of het individu al dan niet via menselijke
tussenkomst in een levensgemeenschap doordringt. Een ecologische definitie
is voor de wetgeving veelal om praktische redenen niet hanteerbaar zodat
arbitraire criteria dienen te worden gehanteerd.
Niet-inheemse soort / uitheemse Boort / exoot
Ecologische definitie: Een soort die door de mens in een gebied buiten zijn
origineel verspreidingsgebied werd gebracht (Holèîk, 1991).
Definitie volgens de Vlaamse wetgeving: Diersoorten die niet of sedert
minder dan vijftig jaar voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit
in het wild voorkomen in België, met uitzondering van de soorten die de
laatste vijftig jaar een natuurlijke areaaluitbreiding kenden (BVE, 1993).
Met betrekking tot de definitie van uitheemse soorten in een ecologische en
micro-evolutionaire context dient opgemerkt dat een periode van vijftig
jaar zeer arbitrair is en als kort kan worden beschouwd. Soorten die reeds
meer dan vijftig jaar in België voorkomen, worden volgens de wetgeving als
inheems beschouwd, hoewel de mogelijkheid bestaat dat co-adaptatie tussen
geïntroduceerde en inheemse soorten nog niet heeft kunnen plaatsvinden. De
wet houdt trouwens geen rekening met het feit dat soorten door toedoen van
de mens kunnen zijn uitgestorven. Zo zou het invoeren van de steur
Acipenser sturio gezien worden als een introductie vermits de soort al meer
dan vijftig jaar niet meer in België wordt aangetroffen. Volgens de
ecologische definitie is de steur evenwel inheems en is hier sprake van een
herintroductie. Om de ecologische impact en de eventuele evolutionair
ecologische gevolgen van de introductie van een vissoort in te schatten,
worden voor deze studie soorten die minder dan 200 jaar aanwezig zijn in
onze oppervlaktewateren als uitheems beschouwd. Bijkomend worden de giebel
Carassius gibelio en de karper besproken daar uit de literatuur duidelijk
blijkt dat deze soorten werden geïntroduceerd (Balon, 1995).
Introductie
Ecologische definitie: Het al dan niet bewust transporteren en vrijlaten
van een soort of een genetische variëteit van een soort door de mens in een
gebied buiten het origineel verspreidingsgebied (Holèîk, 1991; Cowx, 1998)
Het origineel verspreidingsgebied kan worden gedefinieerd als het gebied
dat de soort innam vanaf de laatste ijstijd.
Het dient opgemerkt te worden dat veel soorten zich wisten te verspreiden
via natuurlijke areaaluitbreiding door klimaatswijzigingen zodat het
origineel verspreidingsgebied niet altijd goed is gekend.
Definitie volgens de Vlaamse wetgeving: Het bewust vrijlaten van
diersoorten op alle terreinen en plaatsen, ongeacht hun aard of bedekking,
die niet afgesloten zijn door een doorlopende constructie die de vrije
doorgang van diersoorten naar de nevenliggende erven onmogelijk maakt (BVE,
1993) .
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De conventie ter bescherming van de Europese fauna, flora en natuurlijke
habitat ten laat echter wel ruimte voor introducties in functie van
biologische controle (plantenbescherming en pestbestrijding) .
Translocatie / transfer
Ecologische definitie: Het al dan niet bewust transporteren en vrijlaten
van een soort door de mens in een gebied buiten zijn origineel
verspreidingsgebied binnen hetzelfde continent (Holcîk, 1991).
Met betrekking tot het her introduceren van verdwenen soorten of soorten in
achteruitgang dient opgelet te worden geen translocaties uit te voeren. Zo
werden wegens de dalende waterkwaliteit in België na de tweede wereldoorlog
inheemse soorten herhaaldelijk geherintroduceerd. Jammer genoeg werd
hierbij in vele gevallen om financiële redenen gebruik gemaakt van Oost
Europese variëteiten. Genetisch verlies van de totale soortpopulatie was
hiervan het gevolg. Een voorbeeld hiervan is de Europese meerval Silurus
glanis die tot de 12e eeuw regelmatig werd aangetroffen in onze wateren
(Van Neer & Ervynck, 1994; Van Neer, 1999), maar door ongekende redenen in
de 18e eeuw verdween (waarschijnlijk overbevissing) (Schlumberger et al.,
2001). De laatste eeuw werden individuen om aquacultuur doeleinden vanuit
Oost-Europa geherintroduceerd. De kans op verlies van genetische informatie
van de in Nederland voorkomende relictpopulatie is dan ook reëel (Nijssen &
De Groot, 1989).
Naturalisatie
Ecologische definitie: De vestiging in het wild van vrij levende,
zelfonderhoudende populaties van geïntroduceerde soorten die niet worden
gesteund door de mens en aldus onafhankelijk zijn (Cowx, 1998).

HA.I.I. Factoren die het succes van uitheemse soorten bepalen
Een introductie is niet alleen succesvol als de geïntroduceerde soort kan
overleven en groeien in de nieuwe habitat. De soort dient ook in staat te
zijn een zichzelf onderhoudende populatie te vestigen. Meestal slagen
uitheemse dier- en plantensoorten er niet in zich succesvol in een nieuw
gebied te vestigen. De voornaamste oorzaken van dit falen zijn de
afwezigheid van geschikte voedselbronnen, een ongunstige abiotische
omgeving, predatie, competitieve interacties met andere soorten of ziekten
waartegen ze niet bestand zijn (Arthington, 1991; Meffe et al., 1997).
Geïntroduceerde populaties zijn onderworpen aan verscheidene ecologische
condities en beperkingen. De mogelijkheid tot overleven, voortplanting,
groei, etc. hangt af van de adaptatiecapaciteit aan de specifieke omgeving
en de plasticiteit in relatie tot omgevingsveranderingen. Het succes van
een uitheemse soort wordt bepaald door kenmerken van zowel de uitheemse
soort als de levensgemeenschap waar ze in terechtkomt (Lodge, 1993b; Holway
& Suarez, 1999; Williamson, 1999). Succesvolle uitheemse vissoorten hebben
doorgaans een hoge tolerantie met betrekking tot omgevingsfactoren, zoals
temperatuur, zuurstofgehalte, pH en polluenten (Taylor et al., 1984). Dit
is niet enkel bepalend voor hun succes als kolonisatoren, maar heeft ook
belangrijke gevolgen voor hun impact op lokale gemeenschappen, omdat ze in
die kenmerken ook vaak sterker zijn dan de inheemse soorten. Uitheemse
vissoorten zijn veelal ook ecologisch erg flexiebel, omdat ze een breed
voedselspectrum vertonen en weinig specifieke habitateisen stellen.
Bovendien zijn sommige uitheemse vissoorten voorzien van specifieke
adaptaties, zoals een hoog lichaam of verharde vinstralen, die hun
kwetsbaarheid voor predatie reduceren. Verder kan het reproductief gedrag
een belangrijke rol spelen in het succes van uitheemse vissoorten.
Karakteristieken als een snelle groei en maturatie van juvenielen, meerdere
paaiperioden per jaar en een uitgebreide broedzorg kunnen bijdragen tot een
succesvolle kolonisatie van nieuwe gebieden (Taylor et al., 1984).
Tenslotte beschikken succesvolle uitheemse vissoorten dikwijls over een
hoge genetische variabiliteit en fenotypische plasticiteit (Baltz & Moyle,
1993; Lodge, 1993a).
Per definitie heeft een geïntroduceerde soort geen ervaring met betrekking
tot de nieuwe habitat. Indien de nieuwe habitat binnen de fysiologische
tolerantiegrenzen van de soort ligt of gelijkend is aan de oorspronkelijke
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habitat, bestaat de mogelijkheid dat het organisme overleeft en een
zichzelf onderhoudende populatie vestigt. Een lage diversiteit aan inheemse
soorten, de afwezigheid van potentiële predatoren en een hoge graad van
verstoring door de mens in de nieuwe habitat kunnen het succes van
uitheemse soorten bevorderen (Lodge, 1993a). Naast kenmerken van de
uitheemse soort en van de habitat spelen ook de frequentie van introducties
en de hoeveelheid individuen die daarbij betrokken zijn, een rol in het
succes {Williarnson, 1999}. Hoe frequenter de introducties en hoe meer
individuen het betreft, hoe groter de kans op een succesvolle integratie.
Algemeen worden introducties beschouwd als een bedreiging voor de globale
biodiversiteit doordat het een homogenisering van levensgemeenschappen in
verschillende biogeografische regio's in de hand werkt (Lodge et al., 1998;
McKinney & Lockwood, 1999).

11.4.1.2. Introductietrends in Europa
Hoewel de introductie van vele uitheemse vissoorten een relatief recent
fenomeen iSI dateren de eerste bewuste introducties van een aantal
vissoorten in Europa reeds van de Romeinse tijd. Karper werd in deze
periode vanuit het Donaubekken getransporteerd naar piscinae in Italië en
Griekenland (Balon, 1995). De introductie van poeciliiden, centrarchiden,
salmoniden en de translocatie van Europese cypriniden had plaats in een
relatief vroeg stadium van de internationale vishandel en werd later
gevolgd door de introductie van Afrikaanse cichliden en Aziatische
cypriniden. De introductie van uitheemse vis soorten in de laatste twee
eeuwen kent twee pieken: een eerste tegen het einde van de 1ge eeuwen een
tweede tijdens de jaren zestig van de 20 ste eeuw. De meeste Europese landen,
gekenmerkt door een verarmde visfauna l bleken belangrijke bestemmingen van
uitheemse soorten om het tekort aan geschikte sport- en consumptievissen op
te vullen. Hoofddoel van deze introducties was de ichthyologische
biodiversiteit plaatselijk te verhogen. De naturalisatie van sommige
soorten heeft aldus onomkeerbare en doorgaans negatieve gevolgen gehad op
het ecosysteem (WeIcomme, 1981, 1984, 1988; Crossman, 1991).

11.4.1.3. Motivaties voor introducties
Uitheemse vissoorten zijn geïntroduceerd in Europa ten behoeve van de
sportvisserijl de siervishandel, de verrijking van natuurlijke
visbestanden, de aquacultuur en de biologische controle van pest soorten
(WeIcomme, 1984, 1988). Aquacultuur is niettemin de motivatie geweest voor
het grootste aandeel van de introducties en is doorheen de tijd langzaam in
belang toegenomen. Sinds de vroege jaren '70 maakten dergelijke
introducties meer dan 50% uit van alle uitgevoerde introducties ter wereld.
Onvermijdelijk zijn deze vissoorten accidenteel in de oppervlaktewateren
terechtgekomen. Natuurlijke dispersie bleek de meest voorkomende wijze
waarop uitheemse soorten zich hebben verspreid. Met name de Amerikaanse
hondsvis Umbra pygmaea en de ictaluriden verspreidden zich via dispersie in
de laaglandwateren van Noordwest-Europa, terwijl vele kleine cypriniden
vanuit het Donaubekken zich over het hydrografisch netwerk hebben gevestigd
(Holóîk, 1991). Andere wijzen waardoor uitheemse vissen zijn geïntroduceerd
buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied zijn wanneer soorten I meestal
cypriniden, mee getransporteerd worden met juveniele karperachtigen. Op
deze manier werd de blauwbandgrondel in het Donaubekken geïntroduceerd
(Arnold, 1990).

II.4.1.3.1. Siervishandel
Vissen werden overal ter wereld geïntroduceerd omwille van hun ornamentele
karakter. Er kan een opsplitsing worden gemaakt in twee grote categorieën.
Een eerste categorie omvat soorten die werden uitgezet ter verfraaiing van
visvijvers. Een typisch voorbeeld hiervan is de goudvis Carassius auratus
(Wheeler & Maitland, 1973). Een tweede categorie omvat soorten, meestal
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kleine tropische vissen, die in heel Europa werden geïmporteerd in functie
van de handel in aquariumvissen. Soorten uit beide categorieën konden na
ontsnapping populaties in het wild opbouwen.

11.4.1.3.2. Sportvisserij
De introducties van vis voor de sportvisserij houden die soorten in (e.g.
salmoniden en centrarchiden) die waardevol zijn voor hun vechtcapaciteit
aan de hengel en voor het smakelijke vlees. De meest verspreide soorten van
deze groep zijn de regenboogforel en de forelbaars Micropterus salmoides.
Verschillende andere minder belangrijke soorten werden geïntroduceerd om de
diversiteit aan sportvis voor de recreatieve hengelaar te verhogen (Wheeler
& Maitland, 1973).

II.4.1.3.3. Verrijking van visbestanden
De hoofddoelstelling van de introductie van uitheemse vissen is het
opstarten van een nieuwe commerciële visserij. Verschillende introducties
werden uitgevoerd in nieuw gecreëerde artificiële habitatten zoals
stuwmeren, waar inheemse soorten niet in staat bleken zich te vestigen.
Verder heeft de introductie van één soort dikwijls de introductie van
andere soorten noodzakelijk gemaakt. Zo gebeurde het dat geïntroduceerde
pi sc ivoren inheemse soorten uitroeiden zodat nieuwe vervangende
prooisoorten dienden te worden geïntroduceerd.

11.4.1.3.4. Aquacultuur
Uitheemse soorten hebben steeds een belangrijke rol gespeeld in de
ontwikkeling van de aquacultuur in Europa. De kweek van de karper
geschiedde in historische tijden door monniken die deze vis in kweekvijvers
hielden als voedsel tijdens de vastenperioden. zij maakten de weg vrij voor
de hedendaagse intensieve commerciële aquacultuur van bijvoorbeeld
regenboogforel in Europa. Veel uitheemse soorten, geïntroduceerd voor
aquacultuurredenen, ontsnapten uit gevangenschap en wisten een stabiele
populatie op te bouwen in oppervlakte wateren.

11.4.1.3.5. Biologische controle
Om verschillende redenen werden uitheemse soorten gebruikt voor de
biologische controle van ongewenste aquatische organismen. Vroege pogingen
in de jaren twintig concentreerden zich op de controle van muggenlarven,
met behulp van soorten als Gambusia en Poecilia. In de jaren zestig werden
uitheemse herbivore soorten, zoals graskarper Ctenopharyngodon idellus,
ingezet voor de controle van overtollige woekerende aquatische vegetatie.
De zilverkarper Hypophthalmichthys molitrix werd wijd verspreid omwille van
de eigenschap te prederen op fytoplankton in de waterkolom.

II.4.1.4. Impact van uitheemse vissoorten
De impact van introducties kan zich op twee verschillende wijzen uiten,
namelijk ecologische en socio-economische effecten.

11.4.1.4.1. Ecologische effecten
In veel gevallen is het moeilijk tot onmogelijk om de impact van een
naturalisatie van uitheemse soorten op de inheemse fauna in te schatten.
Meestal variëren de gevolgen trouwens sterk (Courteney & Stauffer, 1984;
KohIer & Courteney, 1986; Moyle & Light, 1996). Predatie, competitie, de
introductie van ziekten of wijzigingen van ecosysteemfuncties veroorzaakt
door uitheemse soorten, kunnen leiden tot de extinctie van populaties van
inheemse soorten. Zelfs indien een inheemse populatie aan volledige
extinctie ontsnapt, kan een sterke reductie in populatiegrootte leiden tot
een verlies in genetische diversiteit van de populatie. Op korte termijn
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kan een introductie op een beperkte geografische schaal tot een toename van
de lokale biodiversiteit en soortenrijkdom leiden. Op grotere geografische
en tijdschaal leiden extincties van inheemse soorten als gevolg van
introducties evenwel tot een afname van de globale biodiversiteit
(Allendorf, 1991).
Habitatwijzigingen
Uitheemse vissoorten kunnen wl]zigingen teweegbrengen in de structuur van
de habitat. Zo kan de vernietiging van vegetatie door vissen tot sterke
wijzigingen in het functioneren van het aquatisch voedselweb leiden.
Waterplanten creëren immers een hoge structurele diversiteit, vormen voor
vele organismen een substraat of refugium voor predatiel kunnen algengroei
reduceren via competitie voor nutriënten en het uitscheiden van
allelopatische stoffen l en spelen een belangrijke rol als paaiplaats voor
verschillende soorten inheemse vissen (Wium-Andersen et al' l 1982; Van Donk
et al., 1990; Scheffer et al' l 1993). vis soorten als graskarper kunnen via
destructie van ondergedoken vegetatie, vertroebeling van de waterkolom in
de hand werken. Bij een gereduceerde submerse vegetatie wordt
bodemsediment, als gevolg van windwerking en bodemwoeling door visl
gemakkelijker in suspensie gebracht en wordt algengroei, als gevolg van een
toegenomen interne eutrofiëring, gestimuleerd (Small et al., 1985). De
resulterende vertroebeling heeft op zijn beurt een negatieve invloed op de
groei van waterplanten en kan de gehele voedselwebstructuur van ondiepe
vijvers en plassen sterk beïnvloeden (Scheffer et al., 1993; Scheffer l
1998) .
Wijzigingen in trofische relaties
Uitheemse vis soorten kunnen de trofische relaties tussen de verschillende
componenten van aquatische gemeenschappen verstoren. In het geval van een
hoge nicheoverlap tussen uit- en inheemse vissoorten l kan competitie voor
ruimte, nestgelegenheid of voedsel resulteren in nicheverschuivingen, een
verminderd succes en eventueel een extinctie van inheemse soorten (Meffe et
al., 1997). Predatie door uitheemse soorten kan een directe impact hebben
op de inheemse visgemeenschap en een reductie in het aantal soorten
veroorzaken. Zo werd in een Zuid-Amerikaans meer een sterke afname in
soortendiversiteit en een totale wijziging in voedselweb structuur
gerapporteerd na de introductie van een uitheemse piscivore soort (Zaret &
Paine, 1973). Introducties kunnen eveneens het dieet van inheemse
predatoren wijzigen, doordat uitheemse vissoorten een alternatieve prooi
voor inheemse soorten kunnen vormen (Adams, 1991).
Introductie van parasieten I pathogenen en ziekten
Introductie van pathogenen met een hoge gastheerspecifiteit vergroot de
risico's die geassocieerd zijn met de introductie van uitheemse vissen.
Pathogenen blijken in sommige gevallen bij atypische gastheren een hogere
infectiegevoeligheid te veroorzaken dan de natuurlijke gastheren (Taylor et
al' l 1984). Nematode parasieten I zoals het genus Anguillicola, endemisch
voor Australische en Aziatische Anguilla soorten, werden geïntroduceerd in
Europa met Oosterse palingen bestemd voor menselijke consumptie (Fernando,
1991). Regenboogforel, oorspronkelijk afkomstig van Noordwest Amerika,
heeft furunculosis geïntroduceerd in Europa I met ziekteverschijnselen bij
inheemse salmoniden tot gevolg (Dalsgaard & Madsen l 2000). Meer recent
heeft de dikkopelrits Pimephales prornelas, gastheer van de Yersinia ruckeri
bacterie, 'redmouth disease' geïntroduceerd in grote delen van Noord-Europa
(Weleomme, 1988).
Genetisch verlies door hybridisatie
Introducties kunnen een populatiegenetische impact hebben op populaties van
de geïntroduceerde individuen zelf alsook op populaties van inheemse, sterk
met de uitheemse soorten verwante soorten. Binnen de geïntroduceerde
populaties kunnen het stichtereffect en de daaropvolgende fase van
genetische drift resulteren in snelle en door het toeval bepaalde
verschuivingen in de genfrequenties van de nieuwe populatie ten opzichte
van de moederpopulatie. De genetische effecten op populaties van inheemse
soorten die worden veroorzaakt door de introductie van uitheemse soorten
kunnen direct of indirect zijn l en kunnen leiden tot een verlies aan lokaal
geadapteerde populaties en een verlies aan genetische diversiteit

14



(Allendorf, 1991; Carvalho & Cross, 1998). Onder directe effecten verstaan
we veranderingen in genmigratie tussen soorten of populaties via
hybridisatie en introgressie. Indirecte populatiegenetische gevolgen zijn
het resultaat van ecologische processen, zoals competitie, predatie,
parasieten en ziekten, die de effectieve populatiegrootte van de inheemse
soort sterk kunnen doen afnemen. Een sterke reductie van de effectieve
populatie (bottleneck) kan resulteren in een reductie van de genetische
diversiteit door toevalseffecten, zoals genetische drift, of door verhoogde
inteelt in kleine populaties (Carvalho & Cross, 1998).
Omgevingseffecten
Hoe diverser een inheemse visgemeenschap en hoe complexer het limnologische
ecosysteem waarin een uitheemse soort wordt geïntroduceerd, hoe minder
groot de directe impact zal zijn op het ecosysteem. De meest succesvolle
genaturaliseerde vissen zijn meestal gevestigd in gebieden waar inheemse
visgemeenschappen fragiel zijn of samengesteld zijn uit relatief weinig
soorten. Eveneens aarden ze in gebieden die sterk onder druk staan door
overbevissing of verstoring van de omgeving (Baltz & Moyle, 1993).

II.4.1.4.2. Socio-economische effecten
Naast de aangehaalde ecologische impact kan de aanwezigheid van sommige
soorten ook een socio-economische invloed hebben. Dit doet zich ondermeer
voor wanneer genaturaliseerde vissen niet geschikt blijken voor menselijke
consumptie en populaire inheemse vis soorten hebben vervangen. De
introductie van nijlbaars Lates niloticus in het Victoriameer leidde tot
een afname van kleinere, en voor consumptie door de lokale bevolking beter
geschikte, inheemse soorten. Het totale aanbod aan visbiomassa werd
hierdoor zo verminderd dat de lokale bevolking werd genoodzaakt over te
schakelen op andere voedselbronnen (Lever, 1998).
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II.4.2. Introductiehistoriek van vissoorten
Historisch gedocumenteerde introducties (1200-2001)
Algemeen wordt aangenomen dat uitheemse vissoorten vanaf het begin van onze
jaartelling door de mens werden getransporteerd naar onze streken.
Aquacultuur en ornamentele doeleinden bleken de voornaamste motivatie voor
dit transport. De eerste resten van karper die in Vlaanderen werden
aangetroffen dateren uit de 13e _14 e eeuw (Van Neer & Ervynck l 1993). De
karper werd in deze periode voornamelijk voor aquacultuurdoeleinden
uitgezet. uit tal van verslagen blijkt dat rond de eeuwwisseling de soort
veelvuldig werd gestockeerd voor de sportvisserij (Anoo, 1890-1914). De
goudvis, die al meer dan 1000 jaar wordt gekweekt en veredeld in Chinese
tuinvijvers, maakte slechts vanaf de 17e eeuw deel uit van onze visfauna
(Raveret-Wattel, 1900). Giebel, vroeger als een ondersoort van de goudvis
beschouwd, zou samen met goudvis naar West-Europa zijn getransporteerd
(WeIcomme, 1988). Andere auteurs menen echter dat deze soort accidenteel
vanuit Oost-Azië met karperbroed werd geïntroduceerd (Cakic & Hristic,
1987). De soort wordt zelfs door sommige auteurs als inheems beschouwd
doordat wijzigende klimaatscondities een natuurlijke areaaluitbreiding van
de soort zou hebben toegelaten (Vandelannoote et al., 1998).
Vele vissoorten in onze streken werden door diverse auteurs ten onrechte
als uitheems beschouwd. Van Damme & De Pauw (1996) menen dat kroeskarper
Carassius carassius, uitheems is voor West-Europa en eventueel samen met
juveniele karpers uit Oost-Europa werd geïntroduceerd. Uit archeologische
vondsten daterend uit het Neolithicum (Desse, 1983) blijkt de soort evenwel
inheems te zijn (Campbell, 1992; de Nie, 1996). Hetzelfde geldt voor de
winde Leuciscus idus, die door Welcomme (1988) als uitheems wordt
beschouwd, alhoewel reeds meldingen bekend zijn van de 13e _14 e eeuw (Van
Damme & De Pauw, 1996). Archeologische resten zijn gevonden uit de 3 e tot 5e

eeuw (Van Neer & Ervynck, 1994). Waarschijnlijk doelt Welcomme (1992) op
het voorkomen van de goudwinde L. idus orfus, een kweekvariant, die
herhaaldelijk werd gestockeerd rond 1900 omwille van ornamentele
doeleinden. Het inheems voorkomen van bittervoorn Rhodeus sericeus en grote
modderkruiper Misgurnus fossilis wordt eveneens in twijfel getrokken door
het ontbreken van archeologische resten van deze soort in onze gebieden
(Van Damme & De Pauw, 1996; Vandelannoote et al., 1998). Deze soorten
worden inderdaad niet aangetroffen in de soortenlijst uit Ervynck & Van
Neer (1994), maar deze schijnbare afwezigheid is waarschijnlijk een
aberratie (Van Neer, pers. meded.). Pos Gymnocephalus cernuus wordt door
Stepien et al. (1998) als geïntroduceerd aanzien in West-Europa wegens een
beperkte genetische variatie in de huidige populaties. Pos werd echter in
onze wateren aangetroffen in 1825 (Van Den Bogaerde, 1825). De soort werd
door Van Neer & Ervynck (1994) in archeologische resten aangetroffen uit
een nog oudere periode (13 e en 14e eeuw) .
Een tweede grote introductiegolf in West Europa kwam vanaf de tweede helft
van de 1ge eeuw tot stand ten behoeve van de sportvisserij. Voor deze
nieuwe recreatieve bezigheid werden uitheemse vissoorten veelal verkozen
boven inheemse vissoorten. Amerikaanse salmoniden (Oncorhynchus en
Salvelinus) en centrarchiden (Micropterus en Pomoxis) bleken goed aan de
eisen te voldoen. In navolging van Duitsland, Engeland, Frankrijk en
Nederland werden in België grootschalige bepotingsprojecten in waterlopen,
kanalen en vijvers algemeen. Een aantal uitheemse soorten zoals chinook
zalm Oncorhynchus tshawytscha, regenboogforel, bronforel Salvelinus
fontinalis, beekridder Salvelinus alpinus, meerforel Salmo trutta
lacustris, snoekbaars Sander lucioperca, zwartbaars Micropterus dolomieui,
en forelbaars werden dan ook veelvuldig uitgezet in onze wateren (Anon,
1890-1914). Rond de tweede helft van de 20 e eeuw werden Europese
coregoniden en salmoniden met wisselend succes in België geïmporteerd om de
door vervuiling en overbevissing verarmde oppervlaktewateren aan te vullen.
De roofblei Aspius aspius, een gewaardeerde sportvis, wordt de laatste 20
jaar sporadisch aangetroffen in en rond het Maasbekken. Deze vissoort werd
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samen met blauwneus virnba vimba geïntroduceerd in de Rijn en wist via
natuurlijke verspreiding zijn areaal te vergroten (Crombaghs et al., 2000)
Rond het eind van de 1ge eeuw werden door de toenemende
transportmogelijkheden ook vissoorten omwille van hun ornamentele karakter
geïntroduceerd. Verschillende centrarchiden (Lepomis) en acipenseriden
(Acipenser) werden al dan niet moedwillig losgelaten uit aquaria en
tuinvijvers. Enkel de zonnebaars Lepomis gibbosus bleek een standvastige
populatie te kunnen ontwikkelen.
De intensieve aquacultuur nam rond deze periode eveneens in belang toe met
nieuwe introducties tot gevolg. Voornamelijk ictaluriden/ met name de
bruine Amerikaanse dwergrneerval Ameiurus nebulosus en de kanaalmeerval
Ictalurus punctatus, bleken geschikt voor dit doeleinde. Deze soorten
ontsnapten uit kweekvijvers of werden moedwillig uitgezet door viskwekers
(Anon, 1890-1914). Tegenwoordig wordt enkel nog de bruine Amerikaanse
dwergmeerval aangetroffen in onze oppervlakte wateren. Het kweken van
aasvisjes zoals Amerikaanse hondsvis, tevens geïntroduceerd omwille van
ornamentele doeleinden, en meer recentelijk de dikkopelrits, zorgden voor
het ontsnappen van deze soorten uit kweekinstallaties naar de Vlaamse
oppervlaktewateren.
Rond de jaren zestig werden karperachtigen uit Zuidoost-Azië in onze
wateren geïntroduceerd om overtollig plantenmateriaal en algen te
controleren in kweekvijvers. Deze karpers worden slechts sporadisch in onze
wateren aangetroffen. Het betreft ontsnapte exemplaren die geen
standvastige populaties kunnen ontwikkelen wegens het te koude klimaat.
Het bekendste voorbeeld van een accidentele introductie is de
blauwbandgrondel, die tussen juveniele karpers uit Azië naar Europa werd
getransporteerd. Het vet je Leucaspius delineatus zou vanaf 1890 als
verstekeling zijn meegekomen (Van Damme & De Pauw, 1996) en via het nieuw
aangelegde Centraal-Europese kanalensysteem onze wateren hebben
gekoloniseerd. Andere auteurs twijfelen aan deze hypothese en wijten de
afwezigheid van deze soort in paleozoölogische soortenlijsten aan een
slechte determinatie van cypriniden (Vandelannoote et al., 1998). Een
volledige lijst van alle vis soorten die in België werden geïntroduceerd na
1200 wordt weergegeven in Tabel 1.
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Tabel 1. Lijst van uitheemse vissoorten aangetroffen in België vanaf het jaar 1200. Voor elke soort wordt de
wetenschappelijke naam, de Nederlandse naam, het gebied van herkomst (Gl. Eu. Meren: glaciale Europese meren), de
introductie status (Overwogen: melding in de literatuur om de soort mogelijks te introduceren; Getracht: pogingen om
de soort één tot enkele malen te introduceren; Sporadisch: de soort werd sporadisch aangetroffen na herhaalde
uitzettingen; Succesvol: de soort werd regelmatig aangetroffen en onderhield reproducerende populaties), de actuele
status (Afwezig: de soort wordt tegenwoordig niet aangetroffen; Sporadisch: de soort wordt sporadisch aangetroffen;
Succesvol: de soort wordt regelmatig aangetroffen en onderhoudt reproducerende populaties), de motivatie van
introductie, de eerste waarneming (het jaar waarin de soort voor het eerst in de Belgische oppervlaktewateren werd
aangetroffen) en de referentie weergegeven.

Wetenschappelijke naam

Acipenser gueldenscaedcii

Acipenser rutbenus

Nederlandse naam

Russische steur

Sterlet

Herkomst

Midden-Europa

Oost-Europa

Introductie status Actuele status Motivatie

Sporadisch Afwezig Siervishandel

Sporadisch Afwezig Siervishandel

Eerste waarneming Referentie

1975 Vandelannoote et al., 1998

1975 Vandelannoote et al., 1998

Ambloplites rupescris Steenbaars Noord-Amerika Overwogen Afwezig Sportvisserij Delhez, 1894

Ameiurus catus

Ameiurus melas

Ameiurus nacalis

Ameiurus nebulosus

Ariscichcbys nobilis

Aspius aspius

Barbus meridianalis

Carassius auratus

Carassius gibelio

Witte Amerikaanse dwergmeerval NO-Amerika Getracht

Zwarte Amerikaanse dwergmeerval NO-Amerika Succesvol

Gele Amerikaanse dwergmeerval NO-Amerika Getr cht

Bruine Amerikaanse dwergmeerval NO-Amerika Succeavol

Grootkopkarper ZO-Aziê Sporadisch

Roofblei Centraal-Europa Sporadisch

Mediccerane barbeel Zuid-Europa Getracht

Goudvis OOst-Azië Sporadisch

Giebel OOst-Europa Succesvol

Afwezig

Afwezig

Mwezig

Succesvol

Afwezig

Afwezig

Afwezig

Afwezig

Succesvol

Aquacultuur 1892

Aquacultuur / Siervishandel 1871

Aquacultuur 1884

Aquacultuur / Siervishandel 1871

Biologische controle 1954

Sportvisserij 1984

Sportvisserij 1930

Siervishandel 17· eeuw

Accidenteel 17· eeuw

Rousseau et al., 1915

Wheeler, 1978

Wheeler, 1978

Rousseau et al., 1915

Welcomme, 1988

Crombaghs et al .• 2000

Anon, 1930

Raverec-Watcel, 1900

Welcomme, 1988

Coregonus lavarecus Grote marene Gl. Eu. Meren Getracht

Coregonus clupeaformjs

Coregonus fera

Ämerikaanse marene

Fera marene

Noord-Amerika

Gl. Eu. Meren

Overwogen

Getracht

Afwezig

Afwezig

Afwezig

Sportvisserij

Sportvisserij

Sportvisserij

1938

1861

Anon, 1890-1914

Anon, 1938

Welcomme, 1988

Coregonus macropbthalmus Grootoog marene

Coregonus lJdSUS Neus marene

Coregonus peled Peled marene

Ctenopharyngodon idellus Grasksrper

CY,prinus car,pio Karper

Rucho hucho Donauzalm

Hypophthalmichthys moli trix Zilverkarper

Gl. Eu. Meren Getracht

Gl. Eu. Meren Getracht

Gl. Eu. Meren Getracht

ZO-Azië Sporadisch

Oost-Europa Succesvol

Centraal· Europa Getracht

ZO-Aziê Sporadisch

Afwezig

Afwezig

Afwezig

Afwezig

Succesvol

Afwezig

Sporadisch

Sportvisserij

Sportvisserij

Sportvisserij

Biologische controle

Aquacul tuur

Sportvisserij

Biologische controle

1938

1954

195~

1949

13° eeuw

1954

1953

Anon. 1938

Welcomme, 1988

WelcCl<llne, 1988

WelcCl<llne. 1988

Balon, 1995

Welcomme, 1988

Welcomme, 1988

Ictalurus furcatus

Ictalurus punccacus

Lepomis auricus

Blauwe meerval

l<anaalmeerval

Roodborst zonnebaars

NO-Amerika

NO-llmerika

NO-Amerika

Overwogen

Getracht

Overwogen

Afwezig

Afwezig

Atwezig

Aquacul cuur

Aquacultuur

Siervisbandel

1884

Maes, 1898

Maes, 1898

Rousseau et. al., 1915



Lepomis gibbosus Zonnebaars NQ·Amerika Succe8vol Succesvol Siervishandel 1885 Maes, 1898

Lepomis megalotis I.llngoor zonnebaars NO-Amerika Overwogen Afwezig Siervlli1handel Rousseau et al. , lUS

Leucaspius delineatus Vil!tje Midden-Europa Succesvol Succesvol Accidenteel 1880 Gens, 1885

Micropterus dolomieui Zwartbaars NQOrd·Amerika Getracht Afweüg Sportvisserij 1873 Welcorrrne, 1988

Micropterus salmoldes ForalbaarB Noord-Amerika Sporadisch Afwezig Sportvi5serij 1877 Welconme, 1988

oncorhynchus kisutCh COho zalm NW-Amerika Getracht Afwezig Sportvisserij 1890 Rousseau et al. , lUS

Oncorbynchus mykiss Regenboogtorel NW-Alnerika Sporadilch Sporadisch Sportvisserij 1884 G<ns. 1891

Oncorhynchus nerka Rode zalm NW·Aml!!rika Getracht Afwezig Sportvisserij 1890 Rousseau et al. , lUS

Oncorhynchus tshawytscha Chinook zalm NW-Amerika Getracht Afwezig Sportvisserij 1890 Maes, 1898

Oreochromis nilotict.ls Nijltilapia Afrika Sporadisch Afweüg Aquacultuur 1990 Verreycken et al. , 1990

Osphronemus goramy Gorarny ZO-Az i.! Overwogen Afwezig Aquacul tuur Delhez, 1894

Pimephales promelas Dikk.opelrics Noord-Amerika Sporadisch Sporadisch Prooivis IAalvis 1995 De Charleroy lii Beyens, 1996

Pomoxis annularis Witte zilverbaars Noord-Amerika Overwogen Afwezig Sportvisserij Rousseau et al, 1915

PolrIoJCis nigromaculatus Zwarte :ilverbaars Noord.·Amerika Oven0'0gen Afwezig Sportvisserij Delhe:r;, 1894

Pseudorasbora parva Blauwbandgrondel ZO-Ad.! Succesvol Succesvol Accidenteel I Aa.vis 1992 De Charleroy lii Beyens, 1996

Rutilus pigtJs Donau voorn Centraal-Europa Sporadisch Afwezig Accidenteel 1994 De Vocht, 1995

Salmo trut ta lacustris Meerforel Gl. Eu. Meren Getracht Afwezig Sportvinerij 1884 Gens, 1885, 1890

Salvelinus alpinus BeekricSc1er Gl. Eu. Meren Spoudisch Afwezig Sportvisserij 1887 Anon, 1890·1914

Salvelinus t'ontinalis Bronforel Noord-Amerika Sporadisch Afwezig Sportvisssrij 186.9 Mulier, 1900

Salvelinus namaycush Namaycush torel Noord-Amerika Getracht Afwezig Sportvisserij 1888 Rousseau et al. , 1915

Salvelinus ull1bla Umbla torel Gl. Eu. Meren OVerwogen Afwe:r;ig Sportvisserij Rousseau et al .• 1915

Sander lucioperca Snoekbaars Centraal·Europa Succesvol Succesvol Sportvisserij 1890 G<ns. 1891

UlI1bra pygrnaea Amerikaanse hondsvis NO-Amerika Succesvol Succesvol Prooivis I Siervishandel 1920 Nijssen &; De Groot, 1987
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II.4.3. Uitheemse vissoorten in Vlaanderen
In onderstaand hoofdstuk worden de uitheemse vissoorten van Vlaanderen
besproken. Deze soorten worden in twee categorieën onderverdeeld. Enerzijds
de algemeen voorkomende soorten, die reproduceerbare populaties onderhouden
en in relatief grote dichtheden worden waargenomen en anderzijds de
sporadisch voorkomende soorten die door herhaalde uitzettingen worden
aangetroffen. Hoogstwaarschijnlijk zullen door toedoen van zowel
uitzettingen als het recentelijk aanleggen van het Donau-Main-Rijn kanaal
(1992)/ in combinatie met het opheffen van de vismigratieknelpunten in de
Benelux tegen 2010, nog andere uitheemse vissoorten in de Vlaamse wateren
worden aangetroffen. We denken hier bijvoorbeeld aan goudvis (in het
verleden veelal als giebel gedetermineerd), graskarper, roofblei,
blauwneus, grootkopkarper Aristichthys nobilis, forelbaars, sterlet
Acipenser ruthenus, Russische steur Acipenser gueldenstaedtii, Amurgrondel
Percottus glenii, marmergrondel Proterorhinus marmoratus en witvingrondel
Gobio albipinnatus (Freyhof et al., 2000).
Van elke soort die gedurende de laatste zeven jaar werd aangetroffen in de
Vlaamse wateren wordt systematiek, morfologie, ecologie en gedrag,
verspreiding en verspreidingswijze, impact en beheer beschreven. Bij de
cartografie van de Vlaamse verspreidingskaartjes werd enerzijds gebruik
gemaakt van gegevens uit de Atlas van de Vlaamse beek- en riviervissen
(Vandelannoote et al' l 1998) en anderzijds gegevens verzameld tussen 1996
en 2000 door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer in het kader van
diverse projecten (Visbestandsopnames in Vlaanderen, Onderzoek van
micropolluenten in paling van Vlaamse oppervlaktewateren en onderhavig
project) .

IIA.3.1. Algemeen voorkomend
Ameiurus nebulosus - Bruine Amerikaanse dwergmeerval
Carassius gibelio - Giebel
Cyprinus carpio - Karper
Leucaspius delineatus - Vet je
Lepomis gibbosus - Zonnebaars
Pseudorasbora parva - Blauwbandgrondel
Bander lucioperca - Snoekbaars
Umbra pygmaea - Amerikaanse hondsvis
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Familie: Ictaluridae

Ameiurus nebulosus (Le Sueur, 1819)

NL Bruine Amerikaanse dwergmeerva1

F Barbotte brune

E Brown bullhead

D Zwergwels

Foto: Ben Crombaghs, Ecologisch Adviesbureau Na~uurbalansf Nijmegen

Systematiek:
De bruine Amerikaanse dwergmeerval behoort tot de familie van de
Ictaluridae of de Noord-Amerikaanse zoetwaterkatvissen. De Ictaluridae zlJn
nauw verwant met de Europees inheemse Siluridae, maar zijn van oorsprong
beperkt tot het oostelijk deel van het nearctisch gebied.

Morfologie:

D I, 6-7; A 21-24

De bruine Amerikaanse dwergmeerval is een middelmatig grote vis die in het
volwassen stadium een lengte van 20 tot 35 cm kan bereiken. De soort heeft
een massief lichaam met een dorsoventraal afgeplatte kop. De muil is
onderstandig en zowel boven- als onderkaak dragen cardiforme tanden. Zeer
karakteristiek zijn de acht forse baarddraden, waarvan er zich vier op de
onderkaak bevinden, twee met langere afmeting in de hoeken van de bek en
twee bij de openingen van de neusgaten. De romp is cilindervormig, maar
achter de dorsale vin lateraal afgeplat. De eerste vinstraal van de dorsale
vin en pectorale vinnen is verhard en vormt een gezaagde stekel, die door
een ingewikkelde constructie van botjes en spiertjes kan worden vastgezet.
Tussen de dorsale en caudale vin is er een goed ontwikkelde vetvin
aanwezig. De soort wordt dorsaal gekarakteriseerd door een bruinzwarte
kleur. Lateraal is de kleur lichter en soms bruin gevlekt. Ventraal is de
dwergmeerval geel tot crèmewit (Scott & Crossman, 1973).

Ecologie & gedrag:
In het oorspronkelijk verspreidingsgebied heeft de bruine Amerikaanse
dwergmeerval een voorkeur voor ondiepe meren, plassen, poelen en langzaam
stromende rivieren met modderige bodem en een rijke vegetatie. Deze
omgevingscondities worden eveneens aangetroffen in Europa, zodat de soort
hier een gelijkaardig habitat heeft ingenomen (Vooren, 1972). De soort is
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tolerant met betrekking tot lage zuurstofgehaltes, watertemperatuur en
vervuilingsgraad van het water. Dwergmeervallen kunnen aan luchtademhaling
doen, wat ze in staat stelt droogte- en winterperiodes en slechte
omgevingsomstandigheden te overleven in het bodemslijk (Vandelannoote et
al., 1998). A. nebulosus foerageert in en bij de bodem tijdens de nacht. De
goed ontwikkelde zintuigen laten toe een verscheidenheid aan voedsel op te
sporen. Dwergmeervallen zijn omnivoor en consumeren zowel zoöplankton l

macro-invertebraten als vis, maar hebben een duidelijke voorkeur voor
chironomidelarven (Kline & Wood, 1996; Batzer et al., 2000; Declerck et
al., subm.). In het juveniel stadium, tot een lichaamslengte van ongeveer 8
cm, bestaat het dieet voornamelijk uit zoöplankton en insectenlarven.
Tijdens het foerageren woelen dwergmeervallen de bodem om, waardoor
waterplanten worden beschadigd en sediment in suspensie wordt gebracht. Dit
is een factor die de troebele evenwichtstoestand in eutrofe meren kan
bevorderen (OVB, 1988). Mannelijke dwergmeervallen worden in hun derde
levensjaar geslachtsrijp, vrouwelijke in hun vierde, bij een gemiddelde
lengte van 20 tot 25 cm. Na de paarvorming blijven het mannetje en wijfje
de gehele voortplantingstijd (april tot juni) bij elkaar. Sommige
individuen paaien meermaals per jaar (Scott & Crossman, 1973). In ondiep
water (15 tot 100 cm) wordt een nest gegraven in de bodem, in de nabijheid
van structuren zoals een dichte vegetatie, stenen, boomstammen en takken.
De paai vindt overdag plaats bij een watertemperatuur van boven de 18°C.
Hofmakerij gebeurt door wederzijdse betasting met de baarddraden en door
het maken van cirkelbewegingen rond het nest. Vervolgens gaan de paaiende
dwergmeervallen in tegenovergestelde richting op het nest liggen. De in
hoopjes afgezette eipakketjes worden in tussenpauzen bevrucht. Het kan
gebeuren dat de eieren meteen na afzetting door de ouderdieren worden
opgegeten. De relatief kleine kuit bestaat uit 2.000 tot 4.000 bleke,
crèmekleurige eieren die kleverig zijn en een doorsnede van 3 mrn hebben.
Door de zeer goede broedzorg van de ouders is er slechts een gering verlies
aan nakomelingen. Bij een watertemperatuur van 20 tot 25°C duurt de
ontwikkeling van de eieren 9 tot 5 dagen. Bij het ontluiken van de eieren
zijn de larven ongeveer 6 mrn lang. Ze vormen bolvormige scholen die soms
aan de oppervlakte van het water kunnen worden waargenomen. Onder
permanente bewaking van de ouders gaan ze op zoek naar voedsel. Bij een
lichaamsgrootte van 5 cm gaan de scholen uiteen en loopt de broedzorg af
(Helfman, 1993). In sterk verontreinigde wateren is de Amerikaanse
dwergrneerval dikwijls de enige nog overblijvende soort. Explosieve
populatietoenames zijn dan ook dikwijls te wijten aan een gebrek aan
competitie met andere soorten. Omwille van de hoge weerstand tegen
polluenten en de relatief geringe lichaarnsgrootte wordt de soort veelvuldig
als proefdier bij toxicologisch onderzoek gebruikt (Wheeler, 1978).

Verspreiding & verspreidingswijze:
Oorspronkelijk verspreidingsgebied:
Het oorspronkelijk verspreidingsgebied van A. nebulosus bevindt zich in het
noordoostelijk deel van het Noord-Amerikaanse continent (Scott & Crossman,
1973). De invasie van Ictaluridae in Canada en het westelijk deel van
Noord-Amerika gebeurde na translocatie (Crossman, 1991).

Introductiehistoriek:
Er zijn verschillende redenen waarom Amerikaanse dwergmeervallen werden
ingevoerd in Europa. De belangrijkste waren aquacultuur, sportvisserij
(alhoewel de soort in sommige landen aanzien wordt als een slechte
sportvis; Keith & Allardi, 1998) en ornamentele doeleinden (Melotti et al.,
1993). De introductie van vier soorten Ictaluridae, A. natalis (Le Sueur,
1819), A. melas (Rafinesque, 1820), A. nebulosus (Le Sueur, 1819) en
Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) over grote delen van West-Europa,
vond plaats op het einde van de 1ge eeuw. De areaaluitbreiding gebeurde
gestaag vanuit West-Europa over het gehele continent. Doordat er geen
ecologisch homologe soorten voorkwamen in Europa, ondervond de soort
relatief weinig nadeel van competitie en predatie door inheemse vissen
(WeIcomme, 1988). De vangstplaats van de eerste individuen die naar Europa
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werden verscheept, bevond zich waarschijnlijk in het stroombekken van de
Mississippi, waar juveniele vis gevangen werd bij seizoenaal terugkomende
overstromingen. Het opzet was om enkel A. melas en A. nebulosus in te
voeren, voornamelijk voor aquacultuur- en hengeldoeleinden. Per toeval
werden echter ook A. natalis en I. punctatus in lage aantallen mee
verscheept, maar deze soorten konden geen stabiele populaties ontwikkelen
(Wheeler, 1978). Door de grote morfologische overeenkomst tussen A. melas
en A. nebulosus vonden er regelmatig onjuiste determinaties plaats,
waardoor in de literatuur tegenstrijdige gegevens worden gevonden over de
aanwezigheid van de betreffende soorten in verschillende gebieden. Op basis
van de eerste determinaties werd besloten dat alle aanwezige Ameiurus
populaties in West-Europa tot de soort A. melas behoorden, maar na een
preciezere determinatie door het British Museum of Natural History bleek
dat een exemplaar afkomstig uit Hasselt tot A. nebulosus kon worden
gerekend (Wheeler, 1978). Dit bevestigde het vermoeden dat er ook
populaties van A. nebulosus aanwezig waren in west-Europa, zoals reeds het
geval was in Oost-Europa (Roemenië). In Vlaanderen, evenals in Frankrijk,
werden Amerikaanse dwergmeervallen voor het eerst aangevoerd in 1871
(Rousseau et al., 1915; Wheeler, 1978). Deze individuen waren bestemd voor
een semi-intensieve kweek. Na verloop van tijd bleek de kweek niet
succesvol, ondanks de goede smaak van het vlees. Afvissing verliep moeilijk
doordat de dieren zich bij verstoring ingroeven in de modder, en doordat
stekels manipulatie bemoeilijkten. Nieuwe zendingen vonden plaats in 1884
en 1892, en werden in de vijvers van Groenendaal (Vlaams-Brabant) uitgezet
(Vandelannoote et al., 1998). In Duitsland werden dwergmeervallen voor het
eerst in 1885 geïntroduceerd. Populaties in Nederland zijn afkomstig van
België en van uitzettingen door aguariumliefhebbers (Nijssen & De Groot,
1989) .

Verspreiding buiten Vlaanderen:
A. nebulosus en A. melas worden tegenwoordig in 18 Europese landen
aangetroffen, wat betekent dat meer dan 50 % van de Europese staten
stabiele populaties herbergen. Het verspreidingsgebied van A. nebulosus in
Europa strekt zich uit vanaf het Middellandse Zeegebied tot een
noordergrens ter hoogte van Denemarken en Finland. Oostelijk wordt het
Europese verspreidingsgebied begrensd door Wit-Rusland en west-Oekraïne
(Holeik, 1991). In Frankrijk worden lokaal zeer hoge dichtheden gemeld,
alhoewel slechts enkele rivierbekkens zijn gekoloniseerd (Keith & Allardi,
1998). Elvira (1998) meldt de aanwezigheid van enkele populaties in Spanje
(Figuur 3) .

, ,

Figuur 3. Het verspreidingsgebied van de bruine Amerikaanse dwergmeerval
Ameiurus nebulosus in Europa (naar de Nie, 1996).
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Verspreiding van bruine Amerikaanse dwergmeerval in Vlaanderen (1993-2000)

~
N
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'-1--'-1--1 Bron digitale gegevens: oe Ols·\Aaandlrtn en AM INAL·Wattr

Figuur 4. De verspriding van de bruine Amerikaanse dwergmeerval Ameiurus nebulosus in Vlaanderen.
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Verspreiding in Vlaanderen:
De bruine Amerikaanse dwergmeerval wordt tegenwoordig aangetroffen in de
zijlopen op de rechteroever van de Demer, het Dijlebekken en beide
Netebekkens. De soort werd eveneens aangetroffen in de Beneden-Zeeschelde
te Doel. In het Maasbekken komt de soort voor in de bekkens van de Mark, de
Bosbeek, de Zijpbeek en de Aabeek. Verder wordt de soort massaal
aangetroffen in Kempense vennen gelegen in natuurreservaten, nl. de Zegge
(Lichtaart), de Kooldries (St-Lenaerts), het Zwarte Water (Turnhout) en De

Maten (Genk). De bruine Amerikaanse dwergmeerval wordt op basis van 2093
onderzochte meetplaatsen in 6% van de gevallen aangetroffen en is daarmee
de op 19 soorten na meest verspreide vissoort in Vlaanderen (Van Thuyne &
Schneiders, 2001) (Figuur 4)

Evolutie van de populaties:
De bruine Amerikaanse dwergmeerval werd in het begin van de 20 e eeuw
veelvuldig aangetroffen in het Demerbekken (Demer, Herk en Stiemerbeek)
Verder werden regelmatig individuen aangetroffen in het Dijle- en het
Netebekken. Uit het IJzerbekken is slechts één waarneming bekend uit 1903.
In de Maas zijn waarnemingen bekend uit 1900 en de in de Bovenschelde uit
1905 (Anon l 1890-1914). In de jaren zeventig werd de soort aangetroffen in
het Nete- en Demerbekken (De Backer l 1971). Populaties van de bruine
Amerikaanse dwergmeerval zijn gedurende de laatste 100 jaar waarschijnlijk
weinig geëvolueerd. Ondanks vele uitzettingen in het begin van de vorige
eeuw blijft het kerngebied van zijn verspreiding het Demerbekken en de
Kempense vennen.

Impact:
In veel landen wordt de dwergmeerval als een pest aanzien als gevolg van de
hoge dichtheden die populaties kunnen bereiken. Er wordt vermoed dat de
soort in competitie treedt met inheemse soorten voor voedsel en ruimte.
Grotere individuen blijken tevens te prederen op juveniele inheemse vis. Er
worden tegenwoordig verschillende pogingen ondernomen om de soort af te
vissen met de bedoeling ze uit te roeien l doch zonder een grootschalig
resultaat (Keith & Allardi, 1998). Verder wordt verondersteld dat de soort
een negatieve invloed heeft op de biodiversiteit, alhoewel de gevolgen van
zijn introductie nog altijd wetenschappelijk moeten worden aangetoond
(Vooren l 1972; Holóîk l 1991; Proteau et al., 1996; Bianco, 1998; Keith &
Allardi l 1998). Ondanks al deze mogelijke negatieve effecten is de soort
omwille van economische redenen toch relatief populair in Oost-Europa, o.a.
in ex-Joegoslavië en Polen (Vooren l 1972; Holóîk l 1991).

Beheer:
Schietfuiken blijken heel efficiënt om dwergmeervallen weg te vangen in
ondiepe stilstaande wateren. Het gebruik van deze vangstmethode in
combinatie met de merk-hervangst methode konden absolute
densiteitschattingen worden uitgevoerd. Zeer hoge terugvangstpercentages
(tot 75%) werden waargenomen in een tiental vijvers. Met het oog op een
goed beheer kunnen schietfuiken bijdragen tot het controleren van
dwergmeervalpopulaties (Louette & Declerck, in voorbereiding) .
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Familie: Cyprinidae

Carassius gibelio (Bloch, 1782)

NL Giebel
F Gibèle
E Gibel carp, Prussian carp, Silver crucian carp
D Giebel

Systematiek:
De giebel behoort tot de familie van de Cyprinidae en werd tot voor kort
als een ondersoort van de goudvis beschouwd. Recentelijk werden beiden
evenwel als twee verschillende soorten gedefinieerd (Kottelat, 1997).

Morfologie:

D lIl, 15-19; All-lIl, 5-6; Ll 28-31

De giebel heeft een langwerpig, eerder slank lichaam. In tegenstelling tot
de kroeskarper ontwikkelt de giebel geen uitgesproken hoge rug. De kleur
van de giebel is zilverachtig tot geelwit en de vinnen lopen donker aan. De
schubben zijn vrij groot. De rugvin is vrij lang en heeft een lichtjes
uitgeholde zoom, dit in tegenstelling tot de kroeskarper. Typisch is dat de
eerste vinstraal van de rugvin verhard is en van een stekel voorzien. De
gevorkte staartvin is dieper uitgesneden dan bij de kroeskarper en de
staartbasis heeft geen donkere vlek. Tijdens de voortplantingsperiode
vertoont het mannetje paaiknobbels op de kop en kieuwdeksels. De mond is
eindstandig, vrij klein en bezit geen baarddraden (Penaz & Dulmaa, 1987).

Ecologie & gedrag:
De leefwijzen van de giebel en de kroeskarper vertonen sterke
gelijkenissen. De soort is niet tot stilstaande wateren beperkt, en komt
ook in licht stromend water voor. De giebel plant zich gemakkelijk voort in
vijvers met voldoende onderwatervegetatie (Vandelannoote et al., 1998). De
paaitijd loopt van april tot juli. Het paaien gebeurd bij watertemperaturen
tussen 13 en 15°C. Na twee tot vier jaar zijn de vissen geslachtsrijp.
Tijdens de voortplantingsperiode ontwikkelt het mannetje paaiknobbels op
zijn kop, kieuwdeksels en pectorale vinnen (Gerstmeier & Romig, 1998).
Giebels vertonen een opmerkelijke voortplantingsstrategie, waarbij
triploïde vrouwelijke individuen zich op een natuurlijke wijze kunnen
vermenigvuldigen door middel van gynogenese (Zhou et al., 2000). De
embryonale ontwikkeling van de eieren wordt geïnduceerd door het
binnendringen van sperma van andere karperachtigen, zonder dat het hierbij
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tot een echte bevruchting met kernversmelting komt. Uit deze eieren
ontstaan uitsluitend triploïde vrouwelijke giebels, die genetisch identiek
zijn aan het moederdier. via gynogenese kan uit één enkel individu een
volledige populatie ontstaan. De nauw verwante goudvis, heeft in
tegenstelling tot de giebel, geen gynogenetische voortplanting (Gerstmeier
& Romig, 1998; Crombaghs et al., 2000).
C. gibelio is een omnivore soort met een lichte voorkeur voor macrofyten.
Juvenielen voeden zich voornamelijk met zoöplankton en insectenlarven.
Volwassen dieren kunnen vooral in afgesloten vijvers de ontwikkeling van
bepaalde submerse plantensoorten, zoals potamogeton foliosus en Polygonum
soorten, sterk onderdrukken. Om die reden wordt de soort vaak aangewend ter
bestrijding van waterplanten en algen in kleine visvijvers.

Verspreiding & verspreidingswijze:
Oorspronkelijk verspreidingsgebied:
Het oorspronkelijk verspreidingsgebied van de giebel strekt zich uit van
Siberië tot het noorden van Duitsland en de Zwarte Zee (Lelek, 1987).

Introductiehistoriek:
In de zestiende eeuw werd de soort al beschreven uit Midden-Europa (Arnold,
1990) en reeds voor 1800 in Vlaanderen aangetroffen. Dit zou enerzijds een
gevolg kunnen zijn van onopzettelijke introductie in de middeleeuwen
temidden karpers, bestemd voor aquacultuur. Anderzijds zouden giebels samen
met goudvis in de 17e eeuw mee getransporteerd kunnen zijn voor ornamentele
doeleinden. In sommige landen, zoals Australië, werd de soort in de jaren
1870 verspreid als aasvis.

Verspreiding buiten Vlaanderen:
Momenteel is de soort aanwezig in het Iberisch schiereiland (Elvira, 1998),
Italië (Bianco, 1998), de Britse Eilanden (Maitland, 1972), Frankrijk
(Keith & Allardi, 1998), de Benelux (Vandelannoote et al., 1998; de Nie,
1996), de Balkan en in heel Centraal-Europa (Holeik, 1991) (Figuur 5).

Figuur 5. Het verspreidingsgebied van de giebel Carassius gibelio in Europa
(naar de Nie, 1996).

27



Verspreiding van giebel In Vlaanderen (1993-2000)
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Figuur 6. De verspreiding van de giebel Carassius gibelio in Vlaanderen
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Verspreiding in Vlaanderen:
De giebel heeft een zeer ruime verspreiding in Vlaanderen. De soort komt
voor in zowat alle rivierbekkens (Schelde, Demer, Oij1e, Nete, Dender,
Leie, Maas, IJzer) alsook in de poldersloten. De giebel wordt op basis van
2093 onderzochte rneetplaatsen in 18,8% van de gevallen aangetroffen en is
daarmee de op 7 soorten na meest verspreide vissoort in Vlaanderen (Van
Thuyne & Schneiders, 2001) (Figuur 6) .

Evolutie van de populaties:
Er zijn slechts weinig waarnemingen bekend van de giebel in de Vlaamse
oppervlaktewateren voor 1989. Expliciete determinaties zijn bekend uit de
Maas (1925) en de Demer (1890-1930). Waarschijnlijk werd de soort
verkeerdelijk als karper gedetermineerd wat het afwezig zijn in veel
soortenlijsten verklaard. Desondanks zal de soort in de meeste gevallen
aanwezig zijn geweest. Giebelpopulaties zijn waarschijnlijk nauwelijks
geëvolueerd de laatste 100 jaar en blijven voorkomen over heel Vlaanderen.

Impact:
Doordat de soort gemakkelijk is te kweken, wordt de soort veelvuldig
getransporteerd. Virussen zoals het Rhabdovirus carpio, dat 'spring
viremia ' bij cypriniden veroorzaakt werd op deze wijze wijd verspreid. De
ziekte gaat gepaard met een verdonkering van de huid, locale lethargie en
resulteert uiteindelijk in de dood van de vis. De ziekte breekt doorgaans
uit bij stijgende watertemperaturen in de lente. Doordat giebels zich
tamelijk snel kunnen voortplanten, zouden zij in staat zijn bepaalde
inheemse vissoorten weg te concurreren via competitie voor voedsel en
ruimte. Richardson et al. (1995) wijzen op de desastreuze impact van
giebels op de habitat met structuurwijzigingen tot gevolg. Crivelli (1995)
vermeldt een verhoogde turbiditeit als gevolg van giebel introductie.

Beheer:
In functie van het natuurbehoud is het wegvangen van planktivore vis een
centraal gegeven om troebele systemen weer in de stabiele heldere fase te
brengen. Het beheer van deze soort bestaat er dan ook in om de soort bij
hoge dichtheden weg te vangen.
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Familie: Cyprinidae

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758

NL Karper
F Carpe commune
E Common carp
D Gemeine Karpfen

Systematiek:
De karper behoort tot de familie van de Cyprinidae en is de bekendste
vertegenwoordiger van deze familie. De wilde karper of boerenkarper komt
nauwelijks voor in onze streken. De soort kent verschillende rassen die
kunnen worden onderscheiden aan de hand van hun specifiek schubbenpatroon,
zoals de edelkarper of schubkarper, de lederkarper of naaktkarper, de
spiegelkarper en de rijenkarper. Deze rassen worden gekweekt met het oog
naar een hoger gedrongen lichaam met een gereduceerd aantal graten en
schubben om de waarde als consumptievis te vergroten. Verder bestaan er ook
siervariëteiten, zoals de goudkarper en de uit Japan bekende Koi karpers.
Kohlmann & Kersten (1999) vonden een grote genetische differentiatie tussen
bovengenoemde kweekvariëteiten (Europese groep) en de Koi en Amur karper
(Aziatische groep) .

Morfologie:

D lIl-IV, 17-22; All-lIl, 5; LI 35-40

De wilde vorm van de karper wordt gekenmerkt door een spoelvormig lichaam
met grote schubben. De soort is volledig geschubd en is aan de rugzijde
meestal groenig bruin en aan de buikzijde geelachtig. Bij karpers is de kop
kegelvormig en zijn de ogen relatief klein. De eindstandige bek wordt
gekenmerkt door twee paar baardraden, een kort voorste paar opzij van de
bovenlip en een langer paar nabij elke mondhoek. De mond kan slurfvormig
uitgestulpt worden, een aanpassing voor het doorwoelen van de bodem. De
soort bezit een lange, hol ingesneden rugvin waarvan de eerste dorsale
stekel scherp en benig is. De achterzijde van die stekel is gezaagd. In de
anaalvin bevindt zich een gelijkaardige benige vinstraal. Tijdens de
paaiperiode krijgen de mannetjes paaiuitslag in de vorm van witte bultjes
op de kop, rug en borstvinnen (Lelek, 1987; Balon, 1995).
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Ecologie & gedrag:
Karpers leven bij voorkeur in warme, stilstaande of langzaam stromende
eutrofe wateren met slibrijke bodems en een dichte begroeiing. De soort
houdt van vrij hoge temperaturen (18-20 0 C) en overwintert op diepe plekken
nabij de bodem. Van oorsprong is de karper een vis van afgesloten
rivierarmen of langzaam stromende waterlopen en is dus een typische bewoner
van de brasemzone. Over het algemeen ondernemen volwassen karpers geen
verreikende paaimigraties. Bij stijgende watertemperaturen trekken de
vissen iets meer stroomopwaarts of naar ondiepe overstromingsgebieden en
moerasgedeelten. Van half mei tot juli gaan de karpers geschikte
paaigronden opzoeken. Dit zijn meestal plaatsen nabij de oeverzone , die
rijkelijk begroeid zijn met waterplanten en een snelle opwarming kennen.
Tijdens de paai wordt een vrouwtje vaak door meerdere mannetjes tegelijk
(soms tot 10 tot 15 individuen) aangezet tot eileg. De mannetjes doen dit
door met hun kop tegen de buik van het kuitrijpe vrouwtje te stoten. Het
paaispel kan enige uren tot soms wel enkele dagen blijven aanhouden.
Karpers zijn zeer vruchtbaar en vrouwtjes kunnen tot meer dan 1.600.000
eieren leggen. De eieren worden vastgehecht aan levende waterplanten of op
ondergelopen graslanden van 30 tot 40 cm diep. De overleving van het
karperbroed is evenwel laag omwille van diverse redenen. In ons klimaat
zijn de temperaturen regelmatig te laag. Dit heeft voor gevolg dat de
eieren er langer over doen om te ontluiken en de jonge vissen te traag
opgroeien, waardoor ze onvoldoende reserves kunnen opbouwen om de winter
door te komen. Bovendien zijn juveniele karpers trage zwemmers en vormen ze
geen scholen, zodat ze een gemakkelijke prooi zijn voor predatoren als
snoek Esax lucius en baars Perca fluviatilis (Nijssen & De Groot, 1989).
De karper is aangepast aan foerageren op de bodem. Met zijn uitstulpbare
bek zuigt de soort bodemslib op dat algen, zoöplankton, wormen, weekdieren,
insectenlarven, kreeftachtigen en vislarfjes kan bevatten. Het is een
ornnivore soort, die bij gebrek aan dierlijk voedsel ook hogere waterplanten
kan consumeren. Met de keeltanden is de karper in staat om grote of harde
voedselpartikels vooraf te kauwen en te vermalen. Jonge karpers eten
voornamelijk zoöplankton en algen.
De karper is een tolerante vissoort, die relatief ongevoelig is voor
veranderingen in turbiditeit, zuurstofconcentraties en pH-waarden. Karpers
kunnen doorgaans nog stand houden in wateren waar vele andere soorten
omwille van de slechte waterkwaliteit niet kunnen overleven. Van karpers is
zelfs gekend dat ze bij warm weer, wanneer de vijvers aan het uitdrogen
zijn, zich ingraven in de modder en zo gedurende een aantal weken in leven
blijven (Vandelannoote et al., 1998)

Verspreiding & verspreidingswijze:
Oorspronkelijk verspreidingsgebied:
Het oorspronkelijk verspreidingsgebied van de karper situeert zich rond
Centraal- en Klein-Azië en met als kerngebied de Kaspische Zee (Balon,
1995) .

Intraductiehistoriek:
De uitbreiding van de soort naar het westen toe werd in de hand gewerkt
door de introductiepogingen van de Romeinen in het begin van onze
jaartelling, en meer recent door de aanleg van kanalen. De soort bleek zeer
geschikt voor de aquacultuur. Romeinen hielden karpers in piscinae of
afgesloten wateren in navolging van het levend stockeren van zeevis. Rond
1200 waren het de monniken die de soort in stand hielden door ze in
abdijvijvers te kweken als voedsel tijdens de vastenperiode. De soort werd
ook naar het verre oosten (China) getransporteerd in functie van
aquacultuur (Balon, 1995). De karper werd vanaf de eerste helft van de 1ge

eeuw naar alle continenten uitgevoerd (Lelek, 1987).

Verspreiding buiten Vlaanderen:
Momenteel wordt de karper in alle werelddelen aangetroffen (WeIcomme, 1988)
(Figuur 7) .
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Figuur 7. Het verspreidingsgebied van de karper Cyprinus carpio in Europa
(naar de Niet 1996).
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Verspreiding van karper in Vlaanderen (1993-2000)
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Figuur 8. De verspreiding van de karper Cyprinus carpio in Vlaanderen.
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Verspreiding in Vlaanderen:
De karper wordt aangetroffen in zowat alle rivierbekkens van Vlaanderen.
Verder is de soort niet meer weg te denken uit de meeste visvijvers en
kanalen. De karper wordt op basis van 2093 onderzochte meetplaatsen in
14,5% van de gevallen aangetroffen en is daarmee de op 9 soorten na meest
verspreide vissoort in Vlaanderen (Van Thuyne & Schneiders, 2001) (Figuur
8) .

Evolutie van de populaties:
De karper werd veelvuldig in alle Vlaamse rivierbekkens (Demer , DijIe,
Leie, Netel Schelde, Maas) en de polders loten uitgezet. Enkel in het
IJzerbekken werd de soort minder abundant waargenomen (Anon, 1890-1914)
Wegens de voortdurende bepoting van karper kan men niet echt spreken van
een evolutie bij de populaties.

Impact:
Karpers kunnen zowel op een directe als indirecte wlJze ondergedoken
vegetaties en benthische gemeenschappen beïnvloeden. Directe effecten
werden waargenomen door een hoge predatie op de benthische gemeenschap
(Tatrai et al., 1994). Indirect kan de foerageerwijze van karper aanleiding
geven tot een toename in geresuspendeerd materiaal, fytoplankton en
turbiditeit, en een afname van de macrofytenbiomassa en de piscivore
soortdiversiteit (Scheffer, 1998). Studies hebben aangetoond dat vooral bij
een lage voedselbeschikbaarheid de turbiditeit van een karperrijk water
sterk toeneemt en structurele refugia verdwijnen (Roberts et al' l 1995).
Als gevolg van het omwoelen van de bodem verdwijnt de structurele
diversiteit (Zambrano & Hinojosa l 1999). Omwoeling van de bodem kan ook
resulteren in de wijziging van microhabitatten, hetgeen kan leiden tot
wijzigingen in de macro-invertebraten gemeenschappen (Tatrai et al., 1994)
Samen met het opgewervelde nutriëntrijke slib, draagt de fosfor- en
stikstofrijke excretie van karpers bij tot de hoeveelheid opgeloste
nutriënten in de waterkolom. Eutrofe wateren kunnen op die manier door
algenbloei worden getroffen. Karpers zijn tevens een belangrijke vector van
allerlei overdraagbare aandoeningen. Doordat de soort dikwijls in hoge
populatiedichtheden wordt gehouden, is de karper veel vatbaarder voor
infectie. Karpers kunnen optreden als dragers van Lernaea cyprinacea (een
parasitaire copepode) i de \carp pox' (een herpesvirus) en 'spring viremia' .
Zoals vaak het geval is met nauw verwante soorten kunnen karpers
hybridiseren met andere cypriniden hetgeen tot een verlies van genetische
diversiteit kan leiden.

Beheer:
Karpers kunnen wegens hun grootte en benthivore levenswijze in belangrijke
mate de troebele toestand in ondiepe vijvers en meren bevorderen. Indien
heldere vijvers worden nagestreefd kan de verwijdering van karper een
efficiënte beheersmaatregel zijn. In afgesloten populaties, zoals vijvers
en kleine meertjes, kan door intensieve afvissingen het aantal karpers
sterk worden gereduceerd. De verwijdering van een groot deel van de
populatie resulteert, afhankelijk van de aangewende techniek, tevens in de
reductie van de gemiddelde lichaamslengte. Dit is een voordeel vermits
voornamelijk grotere karpers de meeste schade aanbrengen. Een nadeel van
grootschalige afvissingen is dat ook schade kan worden toegebracht aan
andere, inheemse vissoorten. In Engeland heeft men in de jaren '70 op
beperkte schaal geëxperimenteerd met een selectieve controlemaatregel. Men
heeft er op kunstmatige wijze het Rhabdovirus carpio verspreid, in een
poging de karperpopulaties te vernietigen. Aanvankelijk trad een grote
sterfte op onder de karperachtigen, maar gevreesd wordt dat de
karperpopulaties op termijn immuun zullen worden tegen de ziekte. In recent
voorgestelde controlemaatregelen wordt ook het gebruik van genetische
manipulatie overwogen.
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Familie: Centrarchidae

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)

NL Zonnebaars
F Perche-soleil
E Pumokinseed
D Sonnenbarsch

Systematiek:
De zonnebaars behoort tot de familie van de Centrarchidae.

Morfologie:

o IX-XI, 10-12; A lIl, 8-12; Ll 35-47

De soort wordt gekenmerkt door één lange rugvin, waarvan het voorste
gedeelte uit stekels en het tweede gedeelte uit zachte stralen bestaat. De
buikvinnen hebben één verharde straal aan de buitenzijde. Alle vinnen zijn
afgerond (scott & Crossman, 1973). Het is een bont gekleurde vis, voorzien
van een onregelmatig oranjebruin tot rood vlekkenpatroon op een iriserende
blauwgroene achtergrond. De buik en borst zijn egaal bronskleurig. In de
voortplantingstijd wordt de borst fel oranje. De kop vertoont duidelijke
blauwe vlekken die met elkaar kunnen versmelten tot een geïndividualiseerd
bandenpatroon, waardoor verschillende dieren van eenzelfde populatie
onderling kunnen worden onderscheiden (Arnold, 1990). Op en achter het
kieuwdeksel bevindt zich een donkere oogvormige vlek met rode stip. In
Noord-Amerika kan de soort een maximale lichaamslengte van 40 cm bereiken.
In onze streken bereikt de soort doorgaans een lengte van 15 tot 20 cm.

Ecologie & gedrag:
De zonnebaars vertoont een voorkeur voor heldere, zwakstromende tot
stilstaande wateren met directe instraling van zonlicht en een goed
ontwikkelde onderwatervegetatie (Crombaghs et al., 2000). De zonnebaars
houdt zich voornamelijk op in de litorale zone. Sporadisch wordt de soort
ook in dieper water aangetroffen. Het gaat hierbij dan doorgaans om grotere
exemplaren. Zonnebaarzen voeden zich voornamelijk met zoöplankton en macro
invertebraten. Plantenresten maken slechts een klein deel uit van hun
dieet. Onderzoek heeft aangetoond dat een seizoenale variatie optreedt in
het voedingspatroon (Garcia-Berthou & Moreno-Amich, 2000). In Spanje worden
gedurende de winter meer macro-crustaceën en slakken gegeten, terwijl
tijdens de zomerperiode een groter aandeel aan insecten wordt opgenomen.
Zoals bij blankvoorn Rutilus rutilus kan 's zomers een grotere consumptie
van niet-dierlijk voedsel (macrofyten en detritus) worden vastgesteld,
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waarschijnlijk als gevolg van een beperking van meer geschikte
voedselbronnen. Behalve een seizoenale variatie in de voedselopname, werd
ook een ontogenetische verschuiving aangetoond. Onderjaarse individuen
voeden zich hoofdzakelijk met litorale micro-crustaceën. De meeste
grootteklassen van een populatie prederen op litoraal macro-benthos. De
grootste grootteklassen, tenslotte, vertonen een voorkeur voor grotere
prooien, zoals macro-crustaceën, mollusken en larven van waterjuffers
(Garcia-Berthou & Moreno-Amich, 2000).

De zonnebaars is een warmteminnende soort. Pas wanneer de watertemperatuur
20 0 C nadert, wordt met de nestbouw gestart. Op onze breedtegraad vindt de
voortplanting plaats van juni tot in augustus. Op een leeftijd van twee tot
drie jaar (lichaamslengte 6 tot 8 cm) worden de vissen geslachtsrijp. De
mannetjes maken de bodem vrij en creëren een lange, ovale nestplaats die
goed verdedigd wordt tegen soortgenoten en andere vissoorten. Door het
imponeergedrag poogt het mannetje de vrouwtjes naar het nest te lokken,
waarna met tussenpozen eieren afgezet worden. Afhankelijk van de grootte
van het vrouwtje, varieert het aantal eieren (1 mm) van enkele honderden
tot enkele duizenden. Alleen de mannetjes vertonen broedzorg, waarbij ze de
eieren verdedigen en bewaaieren. Na het uitkomen van de eieren, bewaakt het
mannetjes de larven elf dagen, waarna deze uitzwermen. Voor de onderzochte
Vlaamse populaties bedraagt de geslachtsverhouding 1 (Vandelannoote et al.,
1998; Crombaghs et al., 2000).

Verspreiding & verspreidingswijze:
Oorspronkelijk verspreidingsgebied:
De zonnebaars is oorspronkelijk afkomstig uit het oostelijk deel van Canada
en de Verenigde Staten, waar het verspreidingsgebied zich uitstrekt van de
Canadese provincies Quebec en Ontario tot Florida (Scott & Crossman, 1973).

Introductiehistoriek:
De soort werd reeds in het midden van de 1ge eeuw in Frankrijk (1855) en
Duitsland (1866) ingevoerd als siervis. In Nederland werd de soort in 1881
en 1903 ingevoerd voor kweekproeven. Rond de eeuwwisseling (1885) werd de
zonnebaars ook in Vlaanderen geïntroduceerd voor aquarium- en
hengeldoeleinden (Maes, 1898). De introductie van de zonnebaars in het
Iberische schiereiland dateert van rond de periode 1910-1913 (Garcia
Berthou & Moreno-Amich, 2000). De zonnebaars werd voor de kweek van
forelbaars in landen als Marokko en Congo ook als prooivis geïntroduceerd.
In Noord-Amerika werd de soort voornamelijk om sportvisserij doeleinden
getransloceerd. Welcomme (1988) vermeldt introducties in Hongarije (vóór
1904); Italië (1900); Polen; Zwitserland, Joegoslavië; Chili; Guatemala
(1960) en Venezuela.

Verspreiding buiten Vlaanderen:
Momenteel komt de soort voor in zowat heel West- en Centraal-Europa
(Holeik, 1991; de Nie, 1996), met inbegrip van Engeland (Wheeler, 1992) en
het Iberisch schiereiland (Elvira, 1998) (Figuur 9) .

Figuur 9. Het verspreidingsgebied van de zonnebaars Lepomis gibbosus in
Europa (naar de Nie, 1996).

36



Verspreiding van zonnebaars in Vlaanderen (1993-2000)
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Figuur 10. De verspreiding van de zonnebaars Lepomis gibbosus in Vlaanderen.
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Verspreiding in Vlaanderen:
De zonnebaars wordt aangetroffen in het Demer-, Nete-, Dijle-, en
Maasbekken. Verder wordt de soort recentelijk aangetroffen in het
Leiebekken en Scheldebekken. De zonnebaars wordt ook gemeld in vennen en
vijvers I zoals het Schoonselhof (Hoboken), de Putten van Hemiksem, het
Broek te Blaasveld l de Teut (Zonhoven)/ de viskwekerij te Bokrijk, de
vijvers van het V.I.T.O. te Mol en De Maten (Genk). De zonnebaars wordt op
basis van 2093 onderzochte meetplaatsen in 10,7% van de gevallen
aangetroffen en is daarmee de op 12 soorten na meest verspreide vissoort in
Vlaanderen (Van Thuyne & Schneiders, 2001) (Figuur 10) .

Evolutie van de populaties:
De zonnebaars werd rond de vorige eeuwwisseling aangetroffen in de Demer
(1908), de Leie (1890-1930) en rond 1945 in de Schelde (Anon, 1890-1914;
Poll, 1945). Uit de jaren zeventig zijn gevallen bekend uit de beide
Netebekkens en het Maasbekken (De Backer, 1971). Zonnebaars werd veelvuldig
bepoot over de meeste rivierbekkens. Door het stopzetten van deze
bepotingen en het verslechteren van de waterkwaliteit waren in de jaren
zeventig enkel populaties bekend in het oostelijk deel van Vlaanderen. De
laatste jaren werd de soort weer in het Leiebekken aangetroffen zodat men
van een opmars van de soort naar westelijke richting kan spreken.

Impact:
Lokaal gedraagt de soort zich als een dominante, vraatzuchtige vis,
waardoor hij in bepaalde stilstaande wateren als een pest wordt beschouwd
(WeIcomme, 1981). De zonnebaars blijkt in Lake Banyoles voornamelijk op
viseieren en mollusken te prederen. Hierdoor kan de soort bij voedseltekort
potentieel in competitie treden met molluskivore soorten. Verder kan door
middel van predatie op eieren de reproductie van andere vissoorten worden
belemmerd. Predatie kan tevens de achteruitgang en eventuele extinctie van
inheemse mollusken tot gevolg hebben (Garcia-Berthou & Moreno-Amich, 2000).
In het oorspronkelijk verspreidingsgebied hybridiseert de soort met andere
Lepomis soorten wat leidt tot snelgroeiende, steriele mannelijke hybriden
(Moyle, 1976).

Beheer:
Omwille van zlJn hoge abundantie in verschillende Vlaamse wateren, en
bijgevolg potentieel negatieve invloed op inheemse biota, is het
noodzakelijk de verdere verspreiding van de soort te verhinderen. Om het
voorkomen van de soort terug te dringen is een stopzetting van willekeurige
uitzettingen en het verwijderen bij vangst noodzakelijk.
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Familie: Cyprinidae

Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)

NL Vet je

F Able de Heckel

E Belica, Sunbleak

D Moderlieschen

Systematiek:
Het vet je behoort tot de familie van de Cyprinidae.

Morfologie:

D III, 8; A III, 10-13; LI 40-46

Het vet je is een klein, langwerpig visje dat maximaal 12 cm groot wordt. De
soort heeft een opvallend groot oog en een lange anaalvin. De rug is
groenachtig, de flanken en buik eerder zilverachtig. De mond is
bovenstandig. Kenmerkend is de korte, maar duidelijke, schuin naar onder
lopende zijlijn die hoogstens 12 schubben lang is (Lelek, 1987).

Ecologie & gedrag:
Het vet je leeft in scholen in traag stromend of stilstaand water. De soort
verkiest plantenrijk water. Het wijfje ontwikkelt in de paaitijd (mei tot
juni) bij een temperatuur van 20°C twee huidplooien rond de
geslachtsopening waarmee de eieren in spiraalvormige snoeren afgezet worden
aan de onderkant en op stengels van waterplanten (Cassou & Le Louarn,
1991). Het legsel wordt beschermd door de aanleg van een primitief nest van
plantendelen. Het nest wordt bewaakt door het mannetje, die een goed
ontwikkelde paaiuitslag vertoont. Het vet je eet naast dierlijk plankton en
algen ook vliegende insecten aan het wateroppervlak. Een zeer typisch
aspect van de ecologie van het vet je is zijn veranderlijke verspreiding.
Van het ene op het andere jaar verdwijnen er vindplaatsen, terwijl er ook
nieuwe ontstaan. De verspreiding van deze pioniersoort zou volgens sommigen
plaats vinden door het transport van eitjes via de poten van watervogels
(Bamps & Geraets, 1897). Het vet je zou gevoelig zijn voor vervuiling, maar
wordt toch aangetroffen in wateren met middelmatige waterkwaliteit.
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Verspreiding & verspreidingswijze:
oorspronkelijk verspreidingsgebied:
Het grootste deel van het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de soort
ligt ten oosten van de Rijn en ten westen van de Volga (Lelek, 1987).

Introductiehistoriek:
Het vet je werd in 1880 in België voor het eerst ontdekt door E. Gens in
Fort IV te Mortsel (Gens, 1885) en later in 1886 door Bamps & Geraets in de
Begijnepoel te Hasselt (Bamps & Geraets, 1898). Drie hypothesen verklaren
het uitheems zijn van de soort. Een eerste hypothese stelt dat de soort
omwille van aquariumdoeleinden naar onze streken werd getransporteerd. Een
tweede hypothese verklaart zijn voorkomen in Vlaanderen als een gevolg van
natuurlijke dispersie via het kanalensysteem dat werd aangelegd tijdens de
tweede helft van de 1ge eeuw. Tenslotte stellen Bamps & Geraets (1897) dat
het kuit van deze soort vanuit zijn oorspronkelijk verspreidinggebied naar
Vlaanderen werd getransporteerd aan de poten van waadvogels. Vandelannoote
et al. (1998) merken op dat deze laatste trekvogelhypothese waarschijnlijk
onjuist is. Volgens hun kwam de soort al de gehele tijd in onze streken
voor, maar werd de soort niet als dusdanig herkend. Deze stelling zou
enigszins kunnen kloppen daar de soort pas in 1843 werd beschreven.

Verspreiding buiten Vlaanderen:
Het vet je wordt naast zijn oorspronkelijk verspreidingsgebied ook
aangetroffen ten westen van de Rijn zoals Nederland (de Nie, 1996). In
Groot-Brittannië, Ierland en het grootste deel van Scandinavië ontbreekt de
soort (Maitland, 1972; Lelek, 1987) (Figuur 11) .

Figuur 11. Het verspreidingsgebied van het vet je Leucaspius delineatus in
Europa (naar de Nie, 1996).
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Verspreiding van vetje in Vlaanderen (1993-2000)
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Figuur 12. De verspreiding van het vet je Leucaspius delineatus in Vlaanderen.
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Verspreiding in Vlaanderen:
Het vet je wordt aangetroffen in zowat alle Vlaamse rivierbekkens (IJzer,
Leie, Schelde, DijIe, Demer, Maas) en de poldersloten zij het echter in
lage dichtheden. Enkel binnen het Demerbekken worden grote aantallen
waargenomen. Het vet je wordt op basis van 2093 onderzochte meetplaatsen in
4/9% van de gevallen aangetroffen (Van Thuyne & Schneiders l 2001) (Figuur
12) .

Evolutie van de populaties:
Het vet je werd in het verleden slechts hier en daar geïsoleerd aangetroffen
(Hasselt, Mortsel, Boom en Berlare) (Vandelannoote et al., 1998).

Tegenwoordig wordt de soort bijna over heel Vlaanderen waargenomen.
Waarschijnlijk is de trage areaaluitbreiding van de soort of de
onbekendheid bij de vissers in het verleden de verklaring waarom nu pas
regelmatig meldingen van de soort bestaan.

Impact:
De impact van deze soort op het functioneren van aquatische ecosystemen is
waarschijnlijk verwaarloosbaar, daar de soort zelden in grote
populatiedichtheden voorkomt.

Beheer:
Het vet je is opgenomen in bijlage 111 van het Verdrag van Bern en wordt
aldus beschermd.
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Familie: Cyprinidae

Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842)

NL Blauwbandgrondel, Blauwband

F Pseudorasbora

E Topmouth gudgeon

D Blaubandbärbling, Asiatischer Gründling

Systematiek:
De blauwbandgrondel behoort tot de familie van de Cyprinidae en de
subfamilie van de Gobioninae (grondels). In Zuidoost-Azië worden zeven
verschillende ondersoorten onderscheiden (Nichols, 1943). De zeven
onderscheiden ondersoorten zijn Pseudorasbora parva parva; P. parva
altipinna; P. parva depressirostris; P. parva parvula; P. parva tenuis; P.
parva fowleri en P. parva monstrosa. Het verspreidingsgebied van de
soorttypische vorm P. p. parva (Holotype) is waarschijnlijk beperkt tot
Japan. De overige ondersoorten zijn beschreven uit China. De soort blijkt
echter morfologisch sterk te variëren en het is niet uitgesloten dat een
aantal ondersoorten slechts als varianten dienen te worden beschouwd
(Banarescu & Nalbant, 1965; Barus et al., 1984).

Morfologie:

D III, 7-8; A, 6-7, Ll 32-40

De blauwbandgrondel is een klein, torpedovormig visje dat in lichaamsvorm
doet denken aan een vrouwelijke gup Poecilia reticulata. De soort bereikt
een lichaamslengte van maximaal 10 cm. Opmerkelijk is dat het mannetje
groter wordt dan het vrouwtje, een voor karperachtigen uitzonderlijk
gegeven (Barus et al., 1984). De voor de meeste grondels typische
baarddraden ontbreken. De staartvin is diep ingesneden en de bek
bovenstandig. De zijlijn verloopt nagenoeg over het midden van het lichaam.
De relatief grote ogen staan centraal in de kop en zijn iets naar voor en
boven gericht. De grondkleur van het lichaam is groenachtig grijs. Naar de
rug toe wordt de kleur donker en bruinachtig. De schubben zijn relatief
groot en hebben net als bij de kopvoorn Leuciscus cephalus een donkere rand
waardoor een netvormige tekening ontstaat. Een zeer duidelijk kenmerk is de
begrensde donkere band die vrijwel horizontaal vanaf de bek dwars door het
oog via het midden van de flanken tot aan de staartwortel loopt. Bij
juveniele dieren en bij vrouwtjes is deze band het duidelijkst zichtbaar,
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bij mannetjes kan de band na verloop van tijd verdwijnen. De vinnen zijn
geelachtig doorzichtig. Oude mannetjes zijn verhoudingsgewijs donker,
terwijl bij jonge dieren de zilverachtige glans het best tot uiting komt.
Tijdens de voortplanting krijgt het mannetje een staalblauwe kleur, waarbij
hij tevens donkerder wordt hetgeen ook geldt voor de omranding van de
schubben. De kop inclusief kieuwdeksel worden dan violet tot roodachtig
blauw. Het vrouwtje krijgt in deze periode een zwavelgele kop en ook de
flanken beneden de zijlijn worden geelachtig.

Ecologie & gedrag:
De soort is eurytooPI een generalist die zowel zwak als snel stromende
wateren bevolkt. Het succes van de blauwbandgrondel kan worden
toegeschreven aan hun opportunistische levenswijze zoals een korte
generatietijd, klein lichaam, hoge reproductie, het tolereren van extreme
waarden van omgevingsvariabelen zoals een laag zuurstofgehalte en hoge
graad van vervuiling (Sebela & Wohlgemuth, 1984; Rosecchi et al., 2001). De
soort wordt gekenmerkt door een hoge tolerantie voor extreme waarden van
omgevingsvariabelen. De blauwbandgrondel zet circa 3000 eieren af vanaf mei
tot in de herfst (Katano & Maekawa, 1997). De eieren worden afgezet in
snoeren op waterplanten en stenen (Suzuki, 1962) en door het mannetje
bewaakt (Makeyeva & Zaki Mokhamed, 1981). Als de jongen, afhankelijk van de
watertemperatuur, na ongeveer tien dagen vrij zwemmend worden, hebben ze een
lichaamslengte van ongeveer 7 mmo In de eerste maand groeien ze sterk, zijn
snelzwemmend en bereiken een lengte van 25 mm (Sebela & Wohlgemuth, 1984).
De soort heeft een breed voedselspectrum, zijnde zoöplankton, zoöbenthos,
detritus en perifyton (Adamek et al., 1990; Wolfram-Wais et al., 1999; Xie
et al., 2000, Declerck et al., in prep.). Bij gebrek aan zoöplankton
foerageert de soort ook op algen en waterslakken. In hun eerste jaar worden
de dieren geslachtsrijp (Barus et al., 1984). De mannetjes groeien
gemiddeld sneller en worden derhalve groter dan de vrouwtjes. In de natuur
bereiken de dieren een leeftijd van drie jaar (Barus et al., 1984). In een
aquarium kan de soort wel vijf jaar oud worden (Sebela & Wohlgemuth, 1984).

Verspreiding & verspreidingswijze:
Oorspronkelijk verspreidingsgebied:
De soort is van oorsprong beperkt tot gebieden in Oost-Azië: Zuidoost
Rusland (Amurbekken), China, Korea en Japan (Barus et al., 1984).

Introductiehistoriek:
De blauwbandgrondel is onopzettelijk in het begin van de jaren zestig met
herbivore vissen (zilverkarper, grootkopkarper en graskarper) uit China
(Yang Tse Kiang) ingevoerd in viskwekerijen in Roemenië en Albanië (Barus
et al., 1984; Arnold 1990). Vanaf dan heeft de soort zich in Europa via
natuurlijke dispersie, maar ook via transport tussen viskwekerijen, als
prooivis voor predatoren als snoekbaars en als aasvis bij hengelaars
verspreid (Adamek et al., 1990). In Joegoslavië werd P. parva aangetroffen
in 1972, waarschijnlijk afkomstig uit Albanese populaties (Barus et al.,
1984; Cakic, 1987). Via de Donau breidde de soort zich snel stroomopwaarts
uit. Rond 1970 werden de eerste exemplaren in Hongarije gevangen; in
Tsjecho-Slowakije was dit ongeveer vijf jaar later (Barus et al., 1984). In
1982 bereikte de blauwbandgrondel Oostenrijk. De eerste meldingen in Oost
Duitsland dateren uit 1984. In 1987 werd melding gemaakt van het voorkomen
van de soort in West-Duitsland (Lelek & Köhler, 1989). Een jaar later
bereikte de soort Frankrijk (Al1ardi & Chancerel, 1988) en Italië (Sala &
Spampanato, 1990). In 1992 werden de eerste exemplaren aangetroffen in
Nederland in de Aalsbeek, een zijbeek van de Maas (Lenders, 1993). Naast
een westelijke uitbreiding vermelden Wildekamp et al. (1997) ook een
oostwaartse uitbreiding van het verspreidingsgebied tot in Zuid-Anatolië.
In Vlaanderen werd de soort voor het eerst opgemerkt in 1992 in de Kleine
Gete (De Charleroy & Beyens, 1996).
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Verspreiding buiten Vlaanderen:
De soort wordt tegenwoordig bijna over heel Centraal-Europa (Holcîk, 1991)
aangetroffen. In West-Europa blijkt alleen het Iberisch schiereiland,
Noord-Europa en het noorden van Groot-Brittannië nog niet te zijn
gekoloniseerd (Figuur 13) .

Figuur 13. Het verspreidingsgebied van de blauwbandgrondel Pseudorasbora
parva in Europa (naar de Nie, 1996).
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Verspreiding van blauwbandgrondel in Vlaanderen (1993-2000)
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Figuur 14. De verspreiding van de blauwbandgrondel Pseudorasbora parva in Vlaanderen.
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Verspreiding in Vlaanderen:
De soort wordt momenteel aangetroffen in zowat alle Vlaamse rivierbekkens.
Opmerkelijk is dat hoge dichtheden worden waargenomen in de nabijheid van
visvijvers. De blauwbandgrondel wordt op basis van 2093 onderzochte
meetplaatsen in 7,6% van de gevallen aangetroffen en is daarmee de op 15
soorten na meest verspreide vissoort in Vlaanderen (Van Thuyne &
Schneiders, 2001) (Figuur 14)

Evolutie van de populaties:
De blauwbandgrondel werd voor het eerst aangetroffen in het Demerbekken in
1992. De soort heeft op tien jaar tijd heel Vlaanderen (IJzer/ Leie,
Schelde, DijIe, Demer, Nete en Maas) gekoloniseerd. Door sportvissers en
als verstekeling tussen pootvis werd de soort razendsnel verspreid. De
soort is nog steeds in opmars (zie verder) .

Impact:
Sommige auteurs verwachten een marginale impact op de algemene natuurwaarde
(Lenders, 1993). Anderen vermelden dat bij afwezigheid van predatie de
soort een sterk negatieve invloed op de overige visfauna kan hebben, via
competitie voor voedsel, zoals zoöplankton (Rosecchi et al., 1993), of via
predatie op eieren en het juveniel stadium (Jankovic,1985i Wohlgemuth &
Sebela, 1987). In stromende wateren zou geen competitie optreden, daar
rheofiele vis soorten vooral te lijden hebben van een gebrek aan ruimtelijke
heterogeniteit (Lenders, 1993). Adamek et al. (1990) vermelden verder dat
het voedsel spectrum van juveniele P. parva gelijkaardig is met dat van
juvenielen van gewone, gras-, zilver- en grootkopkarper, wat negatieve
gevolgen kan hebben voor de groei van deze economisch belangrijke soorten.
Verder werd in het Vlaamse natuurreservaat 'De Maten' een hoge dieetoverlap
vastgesteld tussen verschillende ontogenetische stadia van blauwbandgrondel
en riviergrondel (Declerck et al., subm.). In kwekerijen, waar hoge
densiteiten aan vis gestockeerd worden, heeft de soort eveneens de
negatieve eigenschap schubben en spierweefsel van andere vissoorten los te
rukken (facultatief parasitisme) (Adamek et al., 1990). De blauwbandgrondel
is ook asympotomatische drager van het pike fry rhabdovirus (PFR) , dat een
acute ziekte bij snoekbroed teweegbrengt (Ahne & Thomson, 1986). Hetzelfde
geldt voor de parasitaire nematode Anguillicola crassus (Cesco et al.,
2001) .

Beheer:
De natuurlijke migratie via rivieren en het transport van de kuit aan
schepen en / of watervogels zal voor verspreiding blijven zorgen. Wel kan
getracht worden het gebruik van deze vis soort als aasvis te verbieden en
pootviszendingen tussen kwekers of uit China of Oost-Europa op de
aanwezigheid van blauwbandgrondel te controleren. Een natuurlijk
roofvisbestand zou eveneens kunnen bijdragen tot een stabilisering van
blauwbandgrondelpopulaties in onze wateren.
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Familie: Percidae

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)

NL Snoekbaars
F Sandre
E pikeperch
D Zander

Foto: Ben Crombaghs, Ecologisch Adviesbureau Natuurbalans, Nijmegen

Systematiek:
De snoekbaars behoort tot de familie van de baarsachtigen of Percidae. De
soort werd recent van het genus Stizostedion naar het genus Sander
overgebracht (Bogutskaya & Naseka, 1996).

Morfologie:

Dl XIII-XVII; 02 1-11, 19-24; All-lIl, 11-12; LI 84-95

De snoekbaars heeft een slank, langgerekt lichaam en bereikt een maximale
lengte van ongeveer 120 cm. In het eerste groei seizoen kan de jonge vis 15
tot 20 cm lang worden. De snoekbaars bezit een spitse snuit met een grote
bek, waarvan de mondspleet tot achter de ogen gaat en bezet is met scherpe
tanden. De vis draagt een tweedelige rugvin, waarvan het eerste deel
stekelige vinstralen heeft en bezet is met kleine zwarte vlekken. Van het
tweede deel zijn enkel de eerste vinstralen omgevormd tot stekels. De rug
en de flanken zijn groenbruin tot grijs, naar de buik toe overgaand in wit.
De snoekbaars vertoont een onregelmatig gevormd, verticaal bandenpatroon (8
tot 10 banden) op de flanken. Bij grotere exemplaren is dit echter vervaagd
of niet meer aanwezig (Nijssen & De Groot, 1987; Vandelannoote et al.,
1998). Net als de baars voelt de snoekbaars nogal ruw aan, als gevolg van
de ctenoïde schubben.

Ecologie & gedrag:
De snoekbaars is een vis van het open water en leeft voornamelijk in
kanalen, grote rivieren en meren. De soort houdt zich voornamelijk op in
diepere en duistere gedeelten met weinig stroming. Hoewel snoekbaarzen een
duidelijke voorkeur hebben voor voedselrijke en daardoor troebele wateren
stelt de soort toch tamelijk strenge eisen aan zijn leefmilieu voor wat het
zuurstofgehalte betreft (Vandelannoote et al., 1999). Koed et al. (2000)
merkten migratiepatronen op tussen habitatten tijdens de zomer en winter
door wijzigingen in voedselbeschikbaarheid, watertemperatuur en helderheid.
Als juveniel voedt de snoekbaars zich met allerlei dierlijk plankton en
kleine waterdiertjes, zoals larven van steekmuggen en eendagsvliegen. Bij
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een lengte van ongeveer 5 tot 10 cm schakelen de kleine snoekbaarsjes
langzaam over op het eten van visbroed. Hoe vroeger de juvenielen gaan
eten, des te groter ze zijn aan het eind van het eerste levensjaar
(Crombaghs et al., 2000). Grotere snoekbaarzen eten bijna uitsluitend vis,
die de soort dankzij zijn speciaal aangepaste ogen en gevoelig
zijlijnsysteem lokaliseert (Vandelannoote et al., 1998i Crombaghs et al.,
2000) .
Hoewel de snoekbaars ook voorkomt in de koudere streken van Noord-Europa,
is het toch een warmteminnende vissoort. Snoekbaars larf jes krijgen het dan
ook in ons land moeilijk tijdens een koud voorjaar of zomer, wat tevens het
sterk wisselend voortplantingssucces van de soort verklaart. Indien de
watertemperatuur in het voorjaar en in de zomerperiode hoog is, en het
voedselaanbod voldoende hoog is, kan er een sterke jaarklasse ontstaan. De
jonge vissen groeien dan immers relatief snel en zijn veel minder kwetsbaar
voor predatie. Bij lage temperatuur is de groeisnelheid van snoekbaars
relatief laag tegenover hun belangrijkste prooien. Jonge snoekbaars is dan
gelimiteerd door de grootte van de prooi. Dit heeft als gevolg dat er bij
lage temperatuur een tekort is aan geschikte prooi wat leidt tot een lage
groeisnelheid en een slechte conditie. Vaak blijkt van zo'n zwakke
jaarklasse bijna geen vis de winterperiode te overleven (Crombaghs et al.,
2000). In onze streken paait de snoekbaars van eind april tot begin mei,
bij een watertemperatuur vanaf ongeveer 12°C. De mannelijke dieren kunnen,
afhankelijk van hun groeisnelheid, reeds paairijp zijn bij een
lichaamslengte van 26 cmj de vrouwtjes vanaf 40 cm. De paring vindt plaats
op een diepte van één tot zes meter, waarbij de eieren in klompen worden
afgezet in een nest dat door het mannetje is gemaakt. Het nest bevindt zich
meestal op zand- of grind bodem en wordt vrijgemaakt van slib en detritus.
Het mannetje blijft het nest bewaken tegen kuitrovers en bewaaiert het
legsel met zijn vinnen om de eieren van zuurstof te voorzien en vrij te
houden van eventuele slibafzettingen (de Nie, 1996; Vandelannoote et al.,
1999). Door deze broedzorg komt onder ideale omstandigheden tot 95% van de
bevruchte eieren tot ontwikkeling. Snoekbaarslarven zijn slechte zwemmers.
Ze worden gekenmerkt door een relatief grote, vetrijke dooierzak die tevens
het zweefvermogen in het water vergroot. Eens de larven uit het ei gekomen,
zwemmen ze in verticale richting naar het wateroppervlak om zich daarna
weer een eind te laten zakken. Deze op- en neergaande beweging blijven ze
uitvoeren tot de dooier grotendeels is verbruikt in tegenstelling tot
larven van snoek. De verticale migratie voorkomt dat ze bedekt worden met
slib. Het geeft ze bovendien het voordeel dat ze door de waterstromingen
over een groot gebied kunnen worden verspreid, waardoor ze minder kwetsbaar
worden voor vraat door allerlei vissoorten.

verspreiding « verspreidingswijze:
Oorspronkelijk verspreidingsgebied:
Het oorspronkelijk verspreidingsgebied van de snoekbaars strekt zich uit in
Qost- en Midden-Europa en tot in Azië rond de Kaspische Zee en het
Aralmeer. In het zuiden is de soort aanwezig tot het Donaubekken. In het
noorden komt de soort in Scandinavië en Finland voor tot 64°
noorderbreedte.

Introductiehistoriek:
De eerste introductie van snoekbaars buiten zlJn oorspronkelijk
verspreidingsgebied gebeurde in 1878 in Groot-Brittannië (Smith et al.,
1998). Aan het eind van de 1ge eeuw werd deze soort overgebracht naar het
westelijk deel van Duitsland. Zo werd in 1883 in de Main, Rijn en het meer
van Konstanz snoekbaars aangevoerd uit een kwekerij in Polen. In 1884
werden regelmatig snoekbaarzen gevangen in het Duitse deel van de Rijn
(Nijssen & De Groot, 1987). In Nederland werd het eerste gedocumenteerde
exemplaar gevangen in 1888 en werden in de jaren 1901-1902 herhaaldelijk
snoekbaarseieren uit Duitsland aangevoerd. In Frankrijk drong de snoekbaars
via het Marne-Rijnkanaal in 1912 andere Franse rivieren binnen en volgden
talrijke uitzettingen (Daszkiewicz, 1999). Eind jaren zestig bezette de
snoekbaars gehele stroomgebieden zoals dat van de Garanne, de Rhêne en de
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Loire (Persat & Keith, 1997). In de loop van de 20 ste eeuw werd de
snoekbaars ook geïntroduceerd in verschillende Deense meren en rivieren. Zo
is de soort als gevolg van sporadisch uitzettingen van lokale hengelaars in
1903 binnengebracht in het Gudena bekken, waarna zij zich algemeen
verspreid heeft langsheen de ganse rivier (Koed et al., 2000). De eerste
melding van snoekbaars in Vlaanderen dateert uit 1890 (Gens, 1891).

verspreiding buiten Vlaanderen:
De soort komt momenteel over bijna over geheel Europa voor (de Nie, 1996)
In het Iberisch schiereiland komen enkele geïsoleerde populaties voor
(Elvira, 1998) (Figuur 15) .

Figuur 15. Het verspreidingsgebied van de snoekbaars Sander lucioperca in
Europa (naar de Niet 1996).
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Verspreiding van snoekbaars in Vlaanderen (1993-2000)
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Figuur 16. De verspreiding van de snoekbaars Sander lucioperca in Vlaanderen.
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Verspreiding in Vlaanderen:
De snoekbaars wordt aangetroffen in het IJzerbekken, de Leie, de
poldersloten, de Nete en het Demer- en Maasbekken. De soort heeft zlJn
areaal in westelijke richting uitgebreid door het verbeteren van de
waterkwaliteit. De snoekbaars wordt op basis van 2093 onderzochte
meetplaatsen in 5/1% van de gevallen aangetroffen (Van Thuyne & Schneiders,
2001) (Figuur 16) .

Evolutie van de populaties:
De snoekbaars werd in het begin van de 20 e eeuw veelvuldig bepoot in bijna
alle rivierbekkens (Demer, Leie, IJzer, Maas I Nete en Schelde) en de
polders loten (Arron, 1890-1914). De soort deed het in het verleden enkel
goed in het oosten van Vlaanderen en is door de verbeterde waterkwaliteit
aan een opmars bezig in westelijke richting. De soort wordt tegenwoordig in
grote dichtheden aangetroffen in de Beneden-Zeeschelde.

Impact:
Er zijn gevallen bekend van wl]zigingen in de samenstelling van de
visgemeenschap en het habitatgebruik door predatie als gevolg van de
introductie van snoekbaars. Zo stelden Brabrand & Faafeng (1993) vast dat
de dichtheid van juveniele blankvoorn in de pelagiale zone van een Noors
meer sterk daalde na de introductie van snoekbaars. Verder steeg de
gemiddelde grootte van de aanwezige blankvoorn in de pelagische zone. Door
het niet meer kunnen benutten van de pelagiale zonet was juveniele
blankvoorn genoodzaakt de litorale zone op te zoeken waar predatie door
baars optrad. De visgemeenschap wijzigde van een door blankvoorn naar een
door baars gedomineerde gemeenschap. In Engeland was de soort
verantwoordelijk voor de achteruitgang van visserij op karperachtigen
(Linfield t 1984). In Turkije heeft de introductie van snoekbaars geleid tot
het uitsterven van drie endemische Phoxinellus soorten (Crivellil 1995)
Snoekbaars is ook drager van de parasiet Bucephalus polymorphus/ die
voornamelijk cypriniden infecteert (De Kinkelin et al./ 1968).

Beheer:
Om een evenwichtig visbestand te behouden in wateren van het type brasem
snoekbaars, dient het snoekbaars bestand in eerste instantie te worden
opgevolgd. Een onevenwichtige toename van vooral grote snoekbaars
individuen kan tot een hoge mortaliteit onder het bestand van kleine
snoekbaars en juvenielen van andere vissoorten leiden. Bovendien bestaat
het gevaar dat het gehele snoekbaarsstand door een tekort aan prooivis
verdwijnt. Bevat een water daarentegen voldoende kleine snoekbaars I dan zal
de uitdunning van het witvisbestand gelijkmatiger over lengteklassen en
vissoorten plaatsvinden en zal niet zo snel een tekort aan prooivis
optreden. Ondanks het uitheems karakter/ wordt de snoekbaars in Vlaanderen
beschermd. Er is een minimum vangstmaat vastgelegd op 40 cm l die verband
houdt met de lengte waarop de vrouwelijke dieren paairijp zijn. Door deze
wettelijke minimummaat kan elke snoekbaars in principe minstens één maal
paaien (Vandelannoote/ 1999).

52



Familie: Umbridae

Umbra pygmaea (De Kay, 1842)

NL Amerikaanse hondsvis
F Poisson-chien américain
E Eastern mudminnow
D Amerikanischer Hundsfisch

Foto: Ben CrombaghB, Ecologisch Adviesbureau Natuurbalans, Nijmegen

Systematiek:
De Amerikaanse hondvis behoort tot de holarctische familie van de Umbridae.
Deze familie kent een relictverspreiding met één vertegenwoordiger in
Centraal-Europa, namelijk de Europese hondsvis Umbra krameri. De overige
vier hondsvissoorten worden aangetroffen in Noord-Amerika met name U. limi,
U. hubbsi, U. pectoralis en de in Europa geïntroduceerde U. pygmaea
(Dederen et al., 1986).

Morfologie:

D 14-16j A 10-12j Ll 35-37

De Amerikaanse hondsvis is een bruine tot bruinzwarte vis, met een
vlekkenpatroon in de vorm van een twaalftal horizontale lengtestrepen. Voor
de staartbasis bevindt zich een donkere, verticale band. Alle vinnen zijn
afgerond. Opvallend bij deze soort is een ver naar achteren geplaatste
rugvin, net zoals bij de verwante familie van de snoeken. De borstvinnen
kunnen onafhankelijk van elkaar worden bewogen. De vis heeft zijn naam
waarschijnlijk te danken aan het feit dat de borst- en buikvinnen tijdens
het zwemmen vaak alternerend bewogen worden, hetgeen doet denken aan de
loop van een hond (Crombaghs et al., 2000). Bij de Amerikaanse hondsvis is
de laterale lijn amper zichtbaar met het blote oog. Dit heeft geleid tot
foutieve uitspraken als zou deze soort, door het ontbreken van een zijlijn,
bij het zoeken naar voedsel vooral aangewezen zijn op het gezichtsvermogen,
wat meteen inhoudt dat het dier vooral overdag actief is (poll, 1949;
Crombaghs et al., 2000). In het voortplantingsseizoen treedt een
uitgesproken seksueel kleurdimorfisme op, waarbij het wijfje gitzwart en
het mannetje bleekgrijs wordt. De maximale lengte bedraagt voor de
mannetjes circa 10 cm en voor de vrouwtjes ongeveer 16 cm (Nijssen & De
Groot, 1987).

Ecologie & gedrag:
De Amerikaanse hondsvis geeft de voorkeur aan stilstaande wateren. In zlJn
oorspronkelijk verspreidingsgebied leeft de soort in de benedenloop van
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grote rivieren en stilstaande wateren, zoals rivierbegeleidende moerassen,
poelen en andere kleine wateren waarin ze achterblijven na overstromingen
(Arnold, 1990). In Europa worden deze vissen vooral aangetroffen in sloten,
poelen en vennen, vaak boven een modderige bodem. De hondsvis prefereert
een dichte watervegetatie die hem bescherming biedt tegen predatoren
(Crombaghs et al., 2000).
De Amerikaanse hondsvis kan onder extreme omstandigheden overleven. De
soort is zeer tolerant ten opzichte van verzuring van het water en
verdwijnt pas bij zuurtegraden beneden een pH van 3/ daar waar de meeste
andere vissoorten zich slechts kunnen handhaven in wateren met een pH van
hoger dan 5. De hondsvis is ook bestand tegen grote temperatuurwisselingen l

lage zuurstofconcentraties l uitdroging en relatief hoge concentraties aan
zware metalen. Dankzij de aanwezigheid van een sterk doorbloede zwemblaas
is de hondsvis in staat zuurstof te onttrekken uit atmosferische lucht. Dit
maakt hem tot een weinig kwetsbare soort (Nijssen & De Groot, 1987;
Vandelannoote et al' l 1998).
De paaitijd loopt van april tot mei; de eieren (meer dan 2700 per wijfje)
worden afgelegd op een substraat. De broedzorg wordt in hoofdzaak door het
wijfje uitgevoerd, waarbij de nestplaats wordt bewaakt en de eieren worden
bewaaierd (Vandelannoote et al., 1998). Hoge dichtheden van de Amerikaanse
hondsvis worden enkel aangetroffen in waterlopen met een dichte
watervegetatie of met een waterkwaliteit die zo slecht is dat andere
vissoorten er geen krachtige, levensvatbare populaties kunnen opbouwen
(Crombaghs et al., 2000).

De vissoort voedt zich in hoofdzaak met allerlei insectenlarven en wormen.
Het voedsel van de Amerikaanse hondsvis in stilstaande wateren bestaat
voornamelijk uit muggenlarven. In beken is de soort ook aangewezen op
andere aquatische insecten, wormen en zoöplankton (Crorobaghs et al., 2000)

Verspreiding & verspreidingswijze:
Oorspronkelijk verspreidingsgebied:
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de Amerikaanse hondsvis
situeert zich rond de laaglandrivieren en moerassen van de oostkust van het
nearctisch gebied (Crombaghs et al., 2000). De soort komt voor van het
zuidoosten van New York tot in Florida (8cott & Crossman, 1973).

Introductiehistoriek:
Hondsvissen zouden in de Benelux al van ruim voor de Tweede Wereldoorlog
voorkomen in het grensgebied tussen de Nederlandse provincies Noord
Brabant 1 Zuid-Limburg en Belgisch Limburg. Wanneer de soort in deze streek
terechtkwam, is echter onduidelijk maar wordt geschat rond het jaar 1920.
Er zijn drie hypothesen in verband met de oorsprong van de
hondsvispopulaties. Volgens een eerste hypothese zou de soort accidenteel
ingevoerd zijn samen met andere Amerikaanse vissoorten. Een tweede
hypothese stelt dat de soort losgelaten werd door aquariumliefhebbers. De
derde en meest waarschijnlijke hypothese 1 stelt dat Amerikaanse hondsvissen
bewust werden geïmporteerd om als voedsel te dienen voor de uit Amerika
ingevoerde zalmen en forellen. Een feit is dat een viskwekerij te
Valkenswaard midden in het verspreidingsgebied is gelegen. Poll (1949)
stelt dat de Vlaamse populaties door middel van dispersie vanuit Nederland
Vlaanderen hebben gekoloniseerd. Introducties van deze soort in functie van
de siervishandel hadden reeds vroeger plaats rond 1910 in Frankrijk (Keith
& Allardi, 1997)1 iets later in Duitsland.

Verspreiding buiten Vlaanderen:
De Amerikaanse hondsvis wordt tegenwoordig buiten Vlaanderen aangetroffen
in geïsoleerde populaties in Zuid-Nederland (Nijssen & De Groot, 1987),
Noord-Frankrijk (Keith & Allardi, 1998) en in het noorden van Duitsland
(Arnold, 1990) (Figuur 17) .
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Figuur 17. Het verspreidingsgebied van de Amerikaanse hondsvis Umbra
pygmaea in Europa (naar de Nie, 1996).
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Verspreiding van Amerikaanse hondsvis in Vlaanderen (1993-2000)
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Figuur 18. De verspreiding van de Amerikaanse hondsvis Umbra pygmaea in Vlaanderen.
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Verspreiding in Vlaanderen:
De Amerikaanse hondsvis wordt enkel waargenomen in de bovenlopen op de
rechteroever van de nemer, het Netebekken en het Maasbekken (Dommel,
Itterbeek, Aabeek en de Zijpbeek) . Ook in vijvers en vennen van
natuurreservaten, zoals de Zegge (Lichtaart) en De Maten (Genk) wordt de
soort aangetroffen. De Amerikaanse hondsvis wordt op basis van 2093
onderzochte meetplaatsen in 6,3% van de gevallen aangetroffen en is daarmee
de op 18 soorten na meest verspreide vissoort in Vlaanderen (Van Thuyne &
Schneiders, 2001) (Figuur 18)

Evolutie van de populaties:
De soort werd rond 1910 in Vlaanderen en Nederlands Limburg geïntroduceerd.
Nochtans werd de Amerikaanse hondsvis pas in 1949 door Poll (1949) voor het
eerst gemeld. In de jaren 70 zijn gevallen bekend uit het Netebekken (De
Backer, 1971). Het kerngebied van de soort situeert zich in het Noorden van
Antwerpen en Limburg en is niet veel gewijzigd over de eeuw heen.

Impact:
Daar de Amerikaanse hondsvis zelden in grote dichtheden voorkomt en de
biomassa van populaties slechts heel beperkt zijn, wordt er van uitgegaan
dat de impact op andere organismen, via competitie of predatie, gering is
(Nijssen & De Groot, 1987).

Beheer:
Wegens de relatie tussen het voorkomen van de soort en de aanwezigheid van
een dichte watervegetatie mag worden aangenomen dat een intensief onderhoud
van bodem en oevers, funest is voor de Amerikaanse hondsvis. Hierdoor gaat
de nestgelegenheid van de soort immers verloren en neemt de predatiedruk
door andere vissoorten sterk toe. Voor de hengelsport heeft de soort geen
betekenis (Crombaghs et al., 2000).
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II.4.3.2. Sporadisch voorkomend
Hypophthalmichthys molitrix - Zilverkarper
Oncorhynchus mykiss - Regenboogforel
Pimephales promelas - Dikkopelrits
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Familie: Cyprinidae

Hypopbthalmichthys molitrix (Va1enciennes, 1844)

NL Zilverkarper
F Carpe arqentée
E Si1ver carp
D Si1berkarpfen

Foto: vijver & Koi Website, The Pond Library - ~~.pondllbrary.or9

Systematiek:
De zilverkarper behoort tot de familie van de Cyprinidae en is nauw verwant
met de grootkopkarper.

Morfologie:

D lIl, 7; A lIl, 12-14; LI 107-115

Zoals de naam het reeds aangeeft, is de zilverkarper over het volledige
lichaam zilverkleurig. Het lichaam is langwerpig en zijdelings afgeplat. De
soort wordt gekenmerkt door een gekielde buikzijde tussen de borst- en
buikvinnen en tussen de buikvinnen en de anaalvin. De kiel is gesitueerd
daar waar de beschubbing van de beide flanken elkaar ontmoeten en een ruw
aanvoelende naad vormen. Volwassen exemplaren hebben een stijve stekel
vooraan in de rugvin en anaalvin. Het begin van de rugvin bevindt zich
achter de inplanting van de borstvinnen. De ogen zijn laag in de kop
geplaatst. De maximale lengte van de soort bedraagt één meter en het
gewicht kan oplopen tot 10 kg (Gerstmeier & Romig, 1998).

Ecologie & gedrag:
De volwassen vissen voeden zich bijna uitsluitend met fytoplankton en
detritus. Juvenielen eten evenwel ook nog zoöplankton. Zilverkarpers
blijken voornamelijk partikels tussen 8 en 100 ~m uit het water te filteren
(Dong & Li, 1994). Om die reden wordt deze soort frequent aangewend in de
aquacultuur en door waterbeheerders ter verbetering van de waterkwaliteit.
Zilverkarpers kennen een karakteristiek voedingsgedrag. Terwijl ze
rondzwemmen zuigen ze water op. Bij het sluiten van de bek wordt vervolgens
het water doorheen de kieuwen gepompt, waarbij het fytoplankton door de
faryngeale tanden mechanisch uit het water wordt uitgefilterd.
Zilverkarpers worden dikwijls gekweekt in polycultuur met vissoorten als
graskarper en grootkopkarper. Een uitgelezen combinatie van vissoorten laat
immers een efficiënter gebruik van de voedselbronnen in een vijver toe,
zodat de visproductie wordt gemaximaliseerd. Bij de viskweek wordt geregeld
gebruik gemaakt van de triploïde vorm van zilverkarper, aangezien deze
sneller en groter uitgroeien dan diploïde individuen.
De watertemperatuur is één van de belangrijkste factoren bij de
voortplanting. Voor de paai is een temperatuur tussen de 18 en 22°C
noodzakelijk. In hun natuurlijk biotoop blijken de graskarpers tijdens de
voorjaarsoverstromingen (april tot mei) naar de gemeenschappelijke
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paaigronden te migreren. Groepjes van 15 tot 25 vissen leggen gezamenlijk
hun eieren af. Het aantal eieren per wijfje kan variëren van 299 tot 5400.
De eieren zijn pelagisch en worden meegevoerd in de waterkolom.

Verspreiding & verspreidingswijze:
oorspronkelijk verspreidingsgebied:
Het oorspronkelijk verspreidingsgebied van de zilverkarper komt sterk
overeen met dat van de graskarper en strekt zich uit over Zuidoost-China
(Lu et al., 1997).

Introductiehistoriek:
De soort werd geïntroduceerd wegens zijn eigenschap fytoplankton te
filteren en zo kweekvijvers vrij van algen te houden. In Nederland werd de
soort in 1966 ingevoerd (Nijssen & de Groot, 1987). In Frankrijk in 1975
(Keith & Allardi, 1998).

Verspreiding buiten Vlaanderen:
De soort wordt tegenwoordig aangetroffen in het stroomgebied van de Donau,
waar zij tot 30 % van de commerciële vangsten uitmaakt (cowx, 1997). Verder
wordt over heel Europa melding gemaakt van solitaire individuen die
ontsnapt zijn uit kweekvijvers, maar niet in staat zijn zich voort te
planten (Figuur 19} .

Figuur 19. Het verspreidingsgebied van de zilverkarper Hypophthalmichthys
molitrix in Europa (naar de Nie, 1996).
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Verspreiding van zilverkarper in Vlaanderen (1993-2000)
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Figuur 20. De verspreiding van de zilverkarper Hypophthalmichthys molitrix in Vlaanderen.
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Verspreiding in Vlaanderen:
Er zijn slechts enkele meldingen bekend van de zilverkarper in Vlaanderen,
één ervan is diegene in een zijbeek van de Leie. Daar de soort voornamelijk
wordt bepoot in vijvers, zal slechts af en toe een individu worden
waargenomen in de openbare waterlopen. De zilverkarper wordt op basis van
2093 onderzochte meetplaatsen slechts in 0 , 05% van de gevallen aangetroffen
(Van Thuyne & Schneiders, 2001) (Figuur 20) .

Evolutie van de populaties:
Deze soort werd sporadisch aangetroffen vanaf de jaren '60 in en rond
kweekvijvers verspreid over het hele land. Men kan niet spreken van een
evolutie daar de soort niet reproduceert in onze wateren en eerder
toevallig wordt aangetroffen.

Impact:
Alhoewel zilverkarpers grote hoeveelheden fytoplankton kunnen consumeren,
is de potentiële impact op de algengemeenschap vaak moeilijk te
voorspellen. Enerzijds kan begrazing van algen door zilverkarpers tot een
afname van de algenbiomassa leiden (Starling, 1993). Anderzijds kan bij
hoge dichtheden aan zilverkarpers een hoge dichtheid aan fytoplankton
worden waargenomen. Door het efficiënt grazen op partikels groter dan 20
pm, zal de gemiddelde grootte en abundantie van zooplankton dalen met een
verlaagde filtratie en waterhelderheid tot gevolg (Wu et al., 1997j
Fukushima et al., 1999). Nutriëntenniveaus zullen tevens verhoogd worden
door excretie (Domaizon & Devaux, 1999).

Beheer:
De soort kan zich in onze gebieden niet op natuurlijke wijze voortplanten
door de te lage zomertemperaturen. Hierdoor is er geen probleem met het
onder controle houden van de populaties, hetgeen het beheer
vergemakkelijkt. De aanwezigheid van de soort in onze gebieden is dus
slechts tijdelijk, indien gestopt wordt met de bepoting van deze soort.
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Familie: Salmonidae

OncorhynchuB mykiss <Walbaum, 1792)

NL Regenboogforel
F Truite-arc-en-cie1
E Rainbow trout
D Reqenboqenforelle

Systematiek:
De regenboogforel behoort tot de familie van de Salmonidae of zalmachtigen.
Vroeger werd deze soort gerelateerd tot het geslacht Salmo. In een revisie
werd de regenboogforel overgebracht naar het geslacht Oncorhynchus of
zalmachtigen afkomstig van de Stille Oceaan.

Morfologie:

D 10-12; A 8-12; Ll 125-160

De regenboogforel heeft een donkergroene tot bruinachtige rug, met zwarte
stippen over het hele lichaam en vinnen. De soort onderscheidt zich van de
beekforel Salmo trutta fario door de afwezigheid van rode stippen. Over
beide flanken loopt een horizontale roze tot paarse lengteband. Aan deze
rijke kleurenschakering dankt de soort dan ook zijn naam. Naast de typische
lichaamsbouw van de zalmachtigen, wordt de regenboogforel gekenmerkt door
een voor deze familie typische vetvin. De bovenkaak reikt tot onder de
achterrand van de ogen. Tijdens de voortplantingsperiode ontwikkelen de
mannetjes een haakvormige onderkaak en worden ze intenser van kleur. De
regenboogforel kan tot een meter lang worden (Scott & Crossman, 1973).

Ecologie & gedrag:
De regenboogforel is van nature een typische soort van snelstromende beken
en rivieren (Carl et al., 1994). Pert & Erman (1994) hebben aangetoond dat
er een verschuiving in habitatgebruik en -preferentie kan optreden als
respons op wijzigingen in stroomsnelheid binnen de waterloop. Bij een
verhoogd debiet, zoeken de forellen dieper water op. Bij elk debiet kunnen
de vissen in associatie gebracht worden met de aanwezigheid van stenen en
rotsblokken. De soort is ook goed in staat om te overleven in stilstaande
wateren (de Nie, 1996). Door gerichte kweekprogramma's is de regenboogforel
een vis geworden die minder hoge eisen stelt aan zijn omgeving en beter
bestand is tegen onder meer lagere zuurstofconcentraties en hogere
temperaturen. Grote temperatuurschommelingen zijn vrij typisch voor het
continentale Noord-Amerika en worden dan ook relatief goed verdragen. In
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wateren waar de bronforel als gevolg van een verslechterde waterkwaliteit
is verdwenen, is de regenboogforel vaak nog succesvol. In Vlaanderen komt
de soort niet tot voortplanting. Voor een gunstige voortplanting zijn
temperaturen van minder dan 14°C en geschikte paaibedden essentieel
(Nijssen & De Groot, 1987; de Nie, 1996; Vandelannoote et al., 1998). In
Noord-Amerika paait de regenboogforel van maart tot augustus en migreert
hierbij stroomopwaarts naar kleinere waterlopen. Sommige individuen planten
zich ook in de winter voort. Volwassen forellen zijn vooral piscivoor, maar
foerageren ook op het wateroppervlak drijvende insecten. Jonge dieren
voeden zich hoofdzakelijk met dierlijk plankton, insectenlarven en
kreeftachtigen (Vandelannoote et al., 1998).

verspreiding & verspreidingswijze:
Oorspronkelijk verspreidingsgebied:
Het oorspronkelijk verspreidingsgebied van de regenboogforel strekt zich
uit van de westkust van het nearctisch gebied aan de Stille Oceaan tot de
Rocky Mountains, en van Alaska tot het noorden van Mexico (Carl et al.,
1994) .

Introductiehistoriek:
Juveniele regenboogforellen Z~Jn in gevangenschap éénvoudig te kweken.
Hierdoor is de soort, één van de meest kunstmatig verspreide vissoorten ter
wereld. Voor de wereldwijde introductie waren de voornaamste motieven de
sportvisserij en de aquacultuur. De kweekvorm is vermoedelijk ontstaan uit
een kruising van verschillende ondersoorten (Crombaghs et al., 2000).
Omstreeks 1874 werd gestart met het actief uitzetten van regenboogforellen
buiten het natuurlijk verspreidingsgebied. Japan voerde de soort reeds in
1877 in. In 1882 werden de eerste regenboogforellen naar Europa (Frankrijk)
overgebracht. Tijdens de periode 1882-1890 werden vanuit Frankrijk 156.000
bevruchte eieren naar Duitsland gebracht, waarna uit Noord-Amerika nog eens
260.500 eieren naar Duitsland werden geëxporteerd. In België werd de soort
voor het eerst in 1884 uitgezet (Gens, 1891). In 1897 werd, vermoedelijk
uit Duitsland, voor het eerst regenboogforel naar Nederland vervoerd
(Nijssen & De Groot, 1987). Later werd de soort over heel Europa verspreid.
Sinds de eerste introducties van de soort vinden in België tot op heden nog
regelmatig uitzettingen plaats, zowel in stilstaande als stromende wateren.

verspreiding buiten Vlaanderen:
De soort wordt tegenwoordig over de gehele wereld aangetroffen; ondanks
herhaalde uitzettingen weet de soort zich slechts in enkele gevallen op
natuurlijke wijze in stand te houden. In Europa wordt de soort tegenwoordig
aangetroffen in de Benelux (Vandelannoote et al., 1998; de Nie, 1996),
Frankrijk (Keith & Allardi, 1998), het Iberisch schiereiland (Elvira,
1998), de Britse eilanden (Maitland, 1972), Centraal-Europa (Holeik, 1991),
Griekenland (Economidis et al., 2000) en Scandinavië (Berg, 1998). De soort
wordt verder aangetroffen in zuidelijk Afrika (Skelton, 1993) en Noordoost
Amerika (Bcott & Crossman, 1973) (Figuur 21) .

Figuur 21. Het verspreidingsgebied van de regenboogforel oncorhynchus
mykiss in Europa (naar de Nie, 1996).

64



Verspreiding van regenboogforel in Vlaanderen (1993-2000)
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Figuur 22. De verspreiding van de regenboogforel Oncorhynchus mykiss in Vlaanderen.
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Verspreiding in Vlaanderen:
De verspreiding van de regenboogforel situeert zich voornamelijk rond
zuurstofrijke wateren. De soort werd aangetroffen in zijbeken van de Maas,
het Dijlebekken en zijlopen op de linkeroever van de Derner, alsook enkele
bovenlopen van de Schelde. Het betreft steeds uitgezette of uit vijvers
ontsnapte exemplaren van ongeveer dezelfde afmeting. De regenboogforel
wordt op basis van 2093 onderzochte meetplaatsen slechts in 1,1% van de
gevallen aangetroffen (Van Thuyne & Schneiders, 2001) (Figuur 22) .

Evolutie van de populaties:
De regenboogforel werd in het begin van de 20e eeuw veelvuldig uitgezet in
de meeste rivierbekkens (Demer, Gete, Leie, Dijle en Maas) en minder in het
Schelde- en IJzerbekken (Anon, 1890-1914). Op het eind van de jaren 80 werd
de soort aangetroffen in het Dijle-, Nete- en Maasbekken (Bruylants et al.,
1989). Men kan niet echt spreken van een evolutie van de populatie daar
geen natuurlijke reproductie wordt waargenomen, echter wel uitgezette
individuen.

Impact:
De verspreiding van de soort in Vlaanderen wordt enkel bepaald door
moedwillige uitzettingen in rivieren of accidentele ontsnappingen uit
hengelvijvers. Daar de soort zich hier niet kan voortplanten wegens een
ongeschikt klimaat, zal zonder herhaalde bepoting de soort geleidelijk
verdwijnen. De impact van de soort is dus eerder tijdelijk en geassocieerd
met de populatiedichtheid van ontsnapte of uitgezette exemplaren. De soort
kan als predator en voedselconcurrent ongetwijfeld veel vissoorten en
ongewervelde dieren direct of indirect bedreigen (Nijssen & De Groot, 1987;
Cowx, 1997). Na de introductie van regenboogforel bleek forelbaars een
dieetverschuiving te ondergaan, wat bij laatstgenoemde soort een verlaging
van de conditiefactor tot gevolg had (Hodgson et al., 1991). In Japan
gebruikt de regenboogforel dezelfde paaigronden als de inheemse Salvelinus
genera, wat tot beschadiging en verlies van het Salvelinus kuit leidt
(Taniguchi et al., 2000). De soort blijkt tevens te hybridiseren met andere
zalmachtigen (Moy1e, 1976; Krueger & May, 1991).

Beheer:
Doordat populaties van regenboogforel zich in Vlaanderen niet kunnen
voortplanten, is een afname van de soort in principe gemakkelijk te
realiseren. De stopzetting van uitzettingen zou binnen enkele decennia tot
een volledige verdwijning van de soort kunnen leiden. Niettemin blijft de
sportvisserij ijveren voor de introductie van deze vissoort. In openbare
viswateren is het hierdoor zelfs verboden van individuen kleiner dan 25 cm
uit populaties te verwijderen.
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Familie: Cyprinidae

Pimephales promelas Rafinesque, 1820

NL Dikkopelrits, Grootkopelrits, Amerikaanse elrits

F Tête de boule

E Fathead minnow

D Fettköpfige Elritze

FotO: Laboratorium voor Aquatische Ecologie, KUL

Systematiek
De oorspronkelijke beschrijving van Pimephales prornelas, gebaseerd op een
exemplaar afkomstig uit Kentucky, is van de hand van Rafinesque en dateert
van 1820. Sindsdien hebben diverse auteurs op zijn minst twee ondersoorten
erkend: P. promelas promelas (Northern fathead minnow) en P. promelas
confertus (Southern fathead minnow). Deze laatste werd door Girard (1857)
voor het eerst beschreven als Hyborhynchus confertus. Later beschouwde
Gilbert in 1884 P. promelas promelas en P. promelas confertus als een
zelfde soort. Vandermeer (1966) analyseerde de geografische variatie in
acht kenmerken en kwam eveneens tot de conclusie dat er geen ondersoorten
kunnen erkend worden.

Morfologie

o I, 7-8; A 7-8; Ll 39-51

De dikkopelrits is een kleine gedrongen vis met een kleine, eindstandige
mondopening en een onvolledige laterale lijn. De soort is olijfkleurig tot
grijs met een strokleurige tot witachtige buikzijde en een vage donkere,
soms paarsachtige, verticale band. De laterale band is duidelijker bij
exemplaren die in helder water leven dan bij individuen die in troebel
water leven. Typisch zijn de zichtbare spierfilamenten op de rugzijde en de
verticale lijn op de staartbasis. Een ander kenmerk is de verkorte eerste
vinstraal in de rugvin, die vrij los zit van de tweede vinstraal. Volwassen
exemplaren bereiken een lengte van 5 tot meer dan 7,5 cm. De mannetjes
worden doorgaans groter dan de vrouwtjes (Trautman, 1957). Dikkopelritsen
worden zelden ouder dan 2 jaar (Scott & Crossman, 1973). Er bestaat ook een
rozerode kweekvorm van de dikkopelrits (golden minnow), die een iets
tragere groeisnelheid vertoont dan de normaal gekleurde vorm (Cas, 2000).

Ecologie & gedrag
De favoriete habitat van de dikkopelrits bestaat uit vlJvers en traag
stromende wateren. De soort wordt vaak in scholen aangetroffen tussen
allerlei ondergedoken vegetatie en andere structuuropbouwende elementen. P.
promelas is erg tolerant jegens modderig water, lage zuurstofgehaltes en
heeft een breed pH-bereik. De dikkopelrits voedt zich in hoofdzaak met
zoöplankton, alsook met microscopische planten en kleine insecten en
larven. De soort plant zich voort van eind mei tot augustus, wanneer het
water een temperatuur tussen de 16°C en 26°C heeft bereikt. Het is een zeer
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vruchtbare vissoort die zich meerdere keren per seizoen kan voortplanten.
De mannetjes vertonen een territoriaal gedrag en bereiden een aflegplaats
voor door een holte, zoals de onderzijde van stenen, hout of afval schoon
te maken. De vrouwtjes leggen hun kleverige eitjes af aan de onderzijde van
deze materialen. Het legsel wordt bewaakt door de mannelijke dieren.
Gedurende het paaiseizoen ontwikkelen de mannetjes dikke knobbels achter en
op de kop, en grote tubereules op de snuit. Paailustige mannetjes krijgen
ook vaak een erg donkere kleur en vertonen donkere banden of ringen rondom
het lichaam (Scott & Crossman, 1973).

Verspreiding & verspreidingswijze:
Oorspronkelijk verspreidingsgebied:
De dikkopelrits is een zoetwatervis die inheems is in Noord-Amerika (Scott
& Crossman, 1973). Het huidige verspreidingsareaal van deze soort strekt
zich uit van het Mexico tot verder noordwaarts tot de Appalachen
(Vandermeer, 1966; Duffy, 199B). De soort is ook geïntroduceerd in
rivierbekkens van zowel de Atlantische als de Pacifische kustzijde van de
Verenigde Staten.

Introductiehistoriek:
In het begin van de jaren '50 werd de dikkopelrits ingevoerd in Californië
als aasvis en prooivis voor kwekerijen (Moyle, 1976). In 1980 werd de soort
voor het eerst naar West-Europa getransporteerd. Tot op heden werd zowel in
Frankrijk (Keith & Allardi, 1997}, Duitsland, Nederland als België (1995)
melding gemaakt van de soort (De Charleroy & Beyens, 1996). Waarschijnlijk
werd de soort binnen Europa verhandeld als aasvis en accidenteel
vrijgelaten. Tegenwoordig is de dikkopelrits voor de eco-toxicologie één
van de meest wijd verspreide testorganismen. De soort blijkt een goed
modelorganisme te zijn voor studies naar effecten van chemicaliën op de
reproductie (van Aerle et al., 2000), wat dan opnieuw de soort over de
gehele wereld verspreidde.

Verspreiding buiten Vlaanderen:
De soort komt tegenwoordig voor in de meeste staten van de Verenigde Staten
en in Canada. In Europa blijkt enkel in Frankrijk een duurzame populatie te
bestaan (Keith & Allardi, 1998) (Figuur 23) .

Figuur 23. Het verspreidingsgebied van de dikkopelrits Pimephales promelas
in Europa (naar de Nie, 1996}.
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Verspreiding van de dikkopelrits in Vlaanderen (1993-2000)
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Figuur 24. De verspreiding van de dikkopelrits Pimephales promelas in Vlaanderen.
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Verspreiding in Vlaanderen:
De dikkopelrits wordt tot heden enkel aangetroffen in zijlopen
(Munsterbeek, Zutendaalbeek, Grote Gete, Cicindria en Melsterbeek) op de
linkeroever van de Demer (Figuur 24) .

Evolutie van de populaties:
De dikkopelrits werd voor het eerst in 1995 waargenomen in de Vlaamse
oppervlaktewateren. vijf jaar later is de soort op enkele andere plaatsen
in het Demerbekken waargenomen. Het betreft steeds volwassen individuen of
gouden variëteiten zodat het voorkomen van de soort kan toegeschreven
worden aan uitzettingen door sportvissers. Het zou echter niet lang meer
kunnen duren eer reproducerende populaties worden waargenomen indien geen
verbod komt op het gebruik van uitheemse aasvisjes en het niet controleren
van pootvisloten.

Impact:
Introducties van deze soort in Noord-Europa veroorzaakten de ongewenste
verspreiding van de \redmouth disease', een bacteriële ziekte die
verschillende forel- en palingpopulaties heeft aangetast. In Vlaanderen
heeft deze infectie, veroorzaakt door de bacterie Yersinia ruckeri, een
belangrijke impact gehad op de reproductie van de zeelt Tinca tinca.
Diverse viskwekers maakten melding van een mislukte nakweek van zeelt als
gevolg van deze aandoeningen (WeIcomme, 1988; Hugo Verreycken, pers.
meded.) .

Beheer:
Deze vissoort is één van de best gekende en meest gebruikte aasvisjes onder
de hengelaars in Noord-Amerika. Hierdoor zal het moeilijk zijn om zonder
wetgevende maatregelen een verdere verspreiding van de soort tegen te gaan.
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1I.S. De blauwbandgrondel

11.5.1. Inleiding
11.5.1.1. Systematiek
11.5.1.1.1. Classificatie
Volgens Nelson (1994) wordt de blauwbandgrondel als volgt geklasseerd:

Phylum: Chordata
Subphylum: Somatochordata
Superclassis: Gnathostomata

Teleostomi
Classis: Euteleostomi
Subclassis: Actinopterygii

Neopterygii
Divisie: Teleostei
Subdivisie: Euteleostei
Superorde: Ostariophysi
Ordo: Cypriniformes
Subordo: Cyprinoidei
Familia: Cyprinidae
Subfamilie: Gobioninae
Genus: Pseudorasbora
Soort: Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842)

II.S.l.1.2. Taxonomie
Gobioninae vormen een rnonofyletische subfamilie van de Cyprinidae en zijn
ingedeeld in 20 genera, 123 soorten en 51 ondersoorten (Banarescu, 1992).
Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van het genus
Pseudorasbora.

Het genus Pseudorasbora (Bleeker, 1859)
Type = Leuciscus parvus Schlegel, 1842

Synoniemen
Fundulichthys (Bleeker, 1860), Microspius (Dybowski, 1869)

Algemene kenmerken (naar Okada, 1960)
Volgende kenmerken zijn typisch voor het genus Pseudorasbora: een
langwerpig lichaam; spitse kop; snuit enigszins afgerond; vrij grote ogen,
gepositioneerd binnen of boven de as van het lichaam; mond klein en
bovenstandig (mondhoek schuin opwaarts gericht); geen baarddraden; 5
keeltanden op één rij geplaatst; interorbitale afstand breed en vlak;
kieuwdoornen niet gefusioneerd; korte darm; peritoneum zilverachtig;
cycloïde schubben, 32 tot 38 in aantal; afstand \tip van de snuit - basis
dorsale' kleiner dan de 'afstand basis dorsale - basis caudale'; basis
anale vin gelegen beneden en voorbij het achterste gedeelte van de basis
van de dorsale vin; caudale vin gevorkt; basis van de ventrale vin gelegen
beneden de basis van de dorsale vin; geen schubloze kiel vóór de anale vin;
anale vin voorzien van 5 of 6 (uitzonderlijk 7) vertakte, zachte
vinstralen; zijlijn niet gebroken en lichtjes gebogen; geslachtsrijpe
mannetjes voorzien van paaiknobbels (tubereules) op kop en snuit.
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Verspreiding
Het genus Pseudorasbora is natuurlijk algemeen verspreid in Japan en in
Noord- en Centraal-China (Okada, 1960).

Systematiek
In zijn monografie 'Studies of Freshwater Fishes of Japan' deelt Okada
(1960) het genus Pseudorasbora in in één soort bestaande uit drie
ondersoorten: Pseudorasbora parva parva, Pseudorasbora parva pumila en
Pseudorasbora parva uchidae. Na vele revisies van de Gobioninae wordt het
genus Pseudorasbora vandaag officieel ingedeeld in drie soorten (Banarescu,
1992; Banarescu & Nalbant, 1965): Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842),
Pseudorasbora pumila Miyadi 1930 en Pseudorasbora elongata WUI 1939.
Pseudorasbora pumila bestaat uit twee ondersoorten: Pseudorasbora pumila
pumila en Pseudorasbora pumila uchidai. Volgens Eschmeyer (1998) wordt
Pseudorasbora fowleri gezien als een vierde valiede soort (maar zie infra)
Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van de systematiek van de
soort Pseudorasbora parva en een korte beschrijving van de twee andere
soorten die tot het zelfde genus behoren.

Pseudorasbora parva (Sch1egel, 1842)
Synoniemen en citaties
Leuciscus parvus Schlegel, 1842; Leuciscus pusillus Schlegel, 1842;
Fundulus virescens Schlegel, 1842; Pseudorasbora parva Bleeker, 1859;
Fundulichthys virescens Bleeker, 1860; Mi eraspi us mianowskii Dybowski,
1869; Pseudorasbora depressirostris Nichols, 1925; Aphiocypris chinensis
(non Günther) Fowler, 1926; Pseudorasbora fowleri Nichols, 1925;
Pseudorasbora monstrosa Nichols, 1925; Pseudorasbora parva tenuis Nichols,
1929; Pseudorasbora parva parvula Nichols, 1929; Pseudorasbora altipinna
Nichols, 1925 (naar Okada, 1960; Banarescu & Nalbant, 1965; Banarescu,
1992) .

Etymologie
Pseudorasbora betekent 'valse rasbora'. De geslachtsnaam 'Rasbora' behorend
tot een Aziatische cyprinidengroep is afgeleid uit het Hindoe. De naam
'parva' betekent klein (Arnold, 1990; Lenders, 1993).

Type localiteit
Japan (Nagasaki)

Beschrijving
Ofschoon Pseudorasbora oorspronkelijk beschreven werd uit Japan,
onderscheidt Nichols (1943) in China 6 ondersoorten: Pseudorasbora parva
depressirostris, Pseudorasbora parva fowleri, Pseudorasbora parva
monstrosa, Pseudorasbora parva tenuis, Pseudorasbora parva parvula en
Pseudorasbora parva altipinna. De nominale ondersoort is dus Pseudorasbora
parva parva. Hieronder volgt de oorspronkelijke algemene beschrijving van
Pseudorasbora parva parva (Okada, 1960). Vervolgens worden de overige
Chinese ondersoorten besproken en wordt een determinatiesleutel gegeven.
Tenslotte volgt een kritische bespreking over het al dan niet indelen van
Pseudorasbora parva in meerdere ondersoorten.

• Pseudorasbora parva parva: koplengte 4 1/3 keer in de lichaamslengte;
lichaamshoogte 4 keer in de lichaamslengte; snuitlengte 3 % in de
koplengte; oog 3 2/3 keer in de koplengte; interorbitale afstand iets
minder dan de helft van de koplengte; pectorale en ventrale vin 1 1/3
in koplengte; 38 zijlijnschubben; 5 schubben tussen basis dorsale vin
en zijlijn; 5 schubben tussen zijlijn en het midden van de buik;
faryngeale tanden 5-5; de breedte van de tanden 1 2/3 in de lengte;
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formule dorsale vin: lIl, 7; formule anale vin: 11, 6; formule
pectorale vin: 1 1 13; formule ventrale vin: 111 8.

Hieronder volgt de diagnostische beschrijving van de verschillende
ondersoorten van Pseudorasbora parva uit China (Nichols, 1943)

• Pseudorasbora parva altipinna: koplengte 3,8 keer in de
lichaamslengte; maximale lichaamshoogte 4 keer in de lichaamslengte;
oogdiameter 4 keer in de koplengte; 9 dorsale vinstralen; 8 anale
vinstralen; 38 zijlijnschubben.

• Pseudorasbora parva depressirostris: maximale lichaamshoogte 3,8 keer
in de lichaamslengte; koplengte 3 / 6 keer in de lichaamslengte;
oogdiameter 4,2 keer in de koplengte; 9 dorsale vinstralen; 8 anale
vinstralen; 38 zijlijnschubben.

• Pseudorasbora parva parvula: maximale lichaamshoogte 3,4 tot 3,9 keer
in de lichaamslengte; koplengte 3,8 tot 4,2 keer in de
lichaamslengte; oogdiameter 3,8 tot 4,6 keer in de koplengte; 9
dorsale vinstralen; 8 anale vinstralen; 35 à 37 zijlijnschubben.

• Pseudorasbora parva tenuis: maximale lichaamshoogte 4 tot 4,5 keer in
de lichaamslengte; koplengte 3,6 tot 4 / 1 keer in de lichaamslengte;
oogdiameter 3 tot 3,3 keer in de koplengte; 9 dorsale vinstralen; 8
anale vinstralen; 33 à 35 zijlijnschubben.

• Pseudorasbora parva fowleri: maximale lichaamshoogte 3 / 7 tot 4,1 keer
in de lichaamslengte; koplengte 3 / 5 tot 4 / 2 keer in de
lichaamslengte; oogdiameter 3,4 tot 4 keer in de koplengte; 9 dorsale
vinstralen; 8 anale vinstralen; 34 à 37 zijlijnschubben.

• Pseudorasbora parva monstrosa: maximale lichaamshoogte 3 / 5 tot 4,4
keer in de lichaamslengte; koplengte 3 / 6 tot 4 / 5 keer in de
lichaamslengte; oogdiameter 3 tot 4 / 4 keer in de koplengte; 9 dorsale
vinstralen; 8 anale vinstralen; 32 à 36 zijlijnschubben.

Determinatiesleutel voor de Chinese ondersoorten van Pseudorasbora parva
(naar Arnold, 1990).

la. Dorsale vin hoog (de grootste vinstraal is langer dan de maximale
koplengte), anale vin klein, zijlijnschubben 3 altipinna
lb. Dorsale vin kleiner (grootste vinstraal 1,1 tot 1 / 6 keer in de
koplengte) 2
2a. zijlijnschubben 38 1 verhoogde nek l afgevlakte snuit depressirostris
2b. Zijlijnschubben 32 tot 37 3,4,5 of 6
Zijlijnschubben 35 tot 37, lichaamshoogte 3,4 tot 3,9 keer in de
lichaamslengte, interorbitale afstand (wordt breder met de leeftijd) 1,8
tot 2,4 keer in de koplengte, grootste dorsale vinstraal 1,2 tot 1 1 6 keer
in de koplengte I neiging tot een uniforme donkere kleur parvula
Zijlijnschubben 33 tot 35, lichaamshoogte 4 tot 4 / 5 keer in de
lichaamslengtel interorbitale afstand 2,3 tot 2 / 4 keer in de koplengte,
grootste dorsale straal 1,1 tot 1,2 keer in de koplengte tenuis
Zijlijnschubben 34 tot 37, lichaamshoogte 3,8 tot 4 / 1 keer in de
lichaamslengte, interorbitale afstand 2,3 tot 2,6 keer in de koplengte,
grootste dorsale vinstraal 1,3 tot 1 / 4 keer in de koplengte fowleri
zijlijnschubben 32 tot 36, lichaamshoogte 3,5 tot 4 / 4 keer in de
lichaamslengte, interorbitale afstand 2,2 tot 2,9 keer in de koplengte,
grootste dorsale vinstraal 1,2 tot 115 keer in de koplengte. Zijlijn vaak
gebroken en onvolledig. Tendens naar vinnen met zwarte randen ... .. monstrosa

Zoögeografie
De nominale ondersoort Pseudorasbora parva parva is verspreid in het
zuidelijk deel van de Tone rivier aan de kusten van de Stille Oceaan in
Japan en in het zuiden van de noordelijke Niigata breuk. In het zuiden van
Japan is de ondersoort verspreid tot aan de Kagoshima breuk, Kyushû (Okada l
1960). Verder treffen we de nominale ondersoort aan in Japan op volgende
plaatsen: Biwa meer, Matsubara; Yodo rivier, osaka; Yogo meer l Sima; Zeze;
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Karasaki; Nagasakij Kati rivier; Kumamotoi Mitaka meer, Fukui; Tsuchiura;
Nagoyai Iwai rivier l Ichnosekii Chikugo rivier, Kurumei Suwa meer; Ena
vallei, Kiso; Kiso rivier; Hidaka-gun; Wakayama breuk; westelijk deel van
Honshû; Shikokû en Kyushû (Okada, 1960).
Het verspreidingsareaal van de 6 ondersoorten die Nichols (1943) beschreef,
ligt in het westelijk deel van China. P. p. altipinna is aanwezig in de
bovenloop van de Yangtze rivier in Szechwan, P. p. depressirostris in de
middenloop van de Hwangho rivier in Shansi, P. p. parvula en P. p. tenuis
komen samen voor in de benedenloop van de Hwangho rivier in Shantung, P. p.
fowleri is sterk verspreid in de benedenloop van de Yangtze rivier, in
Shantung en in het Pei-ho drainage bekken, P. p. monstrosa tenslotte
treffen we aan in Fukien (Banarescu & Nalbant, 1965). Zowel P. p. fowleri,
P. p. parvula en P. p. tenuis komen samen voor in Shantung (Banarescu &
Nalbant, 1965).

Kritiek op de indeling van Pseudorasbora parva in meerdere ondersoorten
Na een grondige revisie van de Gobioninae besluiten Banarescu & Nalbant
(1965) dat de ondersoorten die Nichols (1943) beschreef slechts individuele
varianten zijn van de polymorfe soort Pseudorasbora parva. Na een
vergelijking van specimens die door Nichols (1943) gedetermineerd werden
als P. p. fowleri afkomstig uit Tientsin, het Pei-ho bekken en de
benedenloop van de Yangtze rivier met specimens uit Japan (terra typica) en
uit het Amurbekken komen deze auteurs tot de conclusie dat er een grote
similariteit is tussen de bestudeerde specimens in lichaamsbouw
(lichaamshoogte 20,3 tot 26,5% van de lichaamslengte) en in kleur (licht
gekleurd met lichte, zilverachtige spots op elke laterale schub, vinnen
kleurloos). Alleen in het aantal zijlijnschubben zijn er enige verschillen
waarneembaar: 37-39 in Japan, 37 in Tientsin, 35-37 in de benedenloop van
de Yangtze rivier. Er is dus wel een clinale afname in het aantal
zijlijnschubben van noord naar zuid, maar deze verschillen volstaan niet om
een onderscheid te kunnen maken tussen beide ondersoorten. Beide
onderzoekers beschouwen om deze reden P. p. fowleri als een synoniem van P.
p. parva.
Pseudorasbora parva parvula uit de benedenloop van de Hwangho rivier in
Shantung verschilt van P. p. parva (resp. P. p. fowleri) in lichaamsbouw
(lichaamshoogte 23 tot 29,8% van de lichaamslengte), kleur (vrij donker
gekleurd), de achterrand van praktisch alle zijlijnschubben voorzien van
een grote, intens gekleurde zwarte spot, de ventrale schubben voorzien van
een zwarte rand en zwart getinte vinnen. Opvallend is dat vele van de in
Roemenië geïmporteerde specimens afkomstig uit de benedenloop van de
Yangtze rivier, sterk gelijken (hoog gebouwd lichaam en donker gekleurd) op
P. p. parvula, maar het aantal zijlijnschubben is lager (34-37, gemiddeld
35,6, i.e. precies hetzelfde als bij P. p. fowleri afkomstig uit de
benedenloop van de Yangtze rivier) .Vele specimens uit de benedenloop van de
Yangtze rivier zijn echter morfologisch intermediair tussen P. p. parva (P.
p. fowleri) en P. p. parvula, en dit zowel in lichaamshoogte als in kleurj
bovendien is hun abundantie te groot om ze te beschouwen als
interspecifieke hybriden. Om deze reden is P. p. parvula noch een
ondersoort, noch een aparte soort, maar een morf, Pseudorasboa parva is dus
een polymorfe soort. Op te merken valt dat de vorm P. p. parvula ook in
Japan en in Korea aanwezig is, maar niet zo abundant als in China
(Banarescu & Nalbant, 1965).
Verder lijkt het volgens Banarescu & Nalbant (1965) erop dat Pseudorasbora
parva tenuis een derde niet-geografische infraspecifieke vorm is van
Pseudorasbora parva. De lichaamsbouw van P. p. tenuis stemt overeen met die
van P. p. fowleri. De lichaamshoogte van specimens uit Tsinan bedraagt
namelijk 20 tot 25,7% van de lichaamslengte versus 22,2 tot 26,2% in P. p.
fowleri specimens afkomstig uit Anhwei. Toch zijn er enkele verschillen
waarneembaar: de interorbitale afstand is bij P. p. tenuis groter dan bij
P. p. fowleri (respectievelijk 35 tot 38% van de koplengte en 30 tot 38%
van de koplengte) en het aantal zijlijnschubben bij P. p. tenuis is wat
lager dan bij P. p. fowleri (P. p. parva) , namelijk 34-38. Het
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verspreidingsgebied van de vorm tenuis is beperkt tot Shantung (benedenloop
van de Hwang-ho rivier). De soort pseudorasbora parva is dus dimorf in het
grootste deel van haar verspreidingsgebied in China, maar trimorf in
Shantung.
Specimens oorspronkelijk gedetermineerd als P. p. depressirostris (Nichols,
1943) zijn sterk gelijkend met fowleri (lichaamshoogte 21,2 tot 27/2% van
de lichaamslengte, licht gekleurd) en hebben 36-38 schubben op de laterale
lijn net zoals fowleri uit het noorden van China.
Onder de specimens gedetermineerd als monstrosa (Nichols i 1943) zijn er die
sterk gelijken op P. p. fowleri (P. p. parva) , anderen zijn gelijkend op P.
p. parvula of zijn intermediairen. Het aantal zijlijnschubben bedraagt 35
tot 38.
Banarescu & Nalbant {1965} concluderen dat P. p. fowleri, P. p.
depressirostris en P. p. monstrosa morfologisch niet te onderscheiden z1Jn
van P. p. parva en dus synoniemen zijn. P. p. parvula is een morf j dat
volgens het biologisch soorten concept geen taxonomische status heeft en
dus geen speciale naam moet krijgen. P. p. tenuis kan ofwel een morf zijn
ofwel een aparte soort, lichtjes verschillend van P. p. parva. De enige
ondersoort die als aparte ondersoort zou kunnen beschouwd worden, is P. p.
altipinna, gekenmerkt door een hoge dorsale vin, de hoogte ervan even groot
of zelfs groter dan de maximale koplengte, maar deze werd door de auteurs
niet onderzocht (Banarescu & Nalbant, 1965).
Banarescu (1992) herzag later zijn mening over het feit dat P. p. parvula
een morf is. De specimens gedetermineerd als P. p. parvula zijn geen
morfen j maar geslachtsrijpe mannetjes met paaiknobbels.
Lo et al. (1977) (fide Banarescu, 1992) beschouwen pseudorasbora fowleri
als een aparte soort en dit omdat P. fowleri twee rijen faryngeale tanden
zou hebben. Fowler (1924) (fide Banarescu & Nalbant, 1965) beschreef en
benoemde een specimen behorende tot het genus Pseudorasbora als Aphyocypris
chinensis wegens de aanwezigheid van een dubbele rij keel tanden. Nichols
(1925) gaf aan dit specimen de naam Pseudorasbora fowleri n. sp. en
classificeerde het later als een ondersoort van Pseudorasbora parva,
namelijk Pseudorasbora parva fowleri. In feite hebben alle specimens van
het genus Pseudorasbroa maar één rij faryngeale tanden j ook de specimens
die gedetermineerd werden als P. fowleri (Banarescu & Nalbant, 1965).
Banarescu (1992) blijft echter bij zijn mening dat Fowler (1924) en Lo et
al. (1977) verkeerd zijn in hun opvattingen en dat P. p. fowleri een
synoniem is van P. parva.
Ondanks een clinale gradiënt van noord naar zuid in het aantal
zijlijnschubben en de verschillen in de lichaamsbouw wordt Pseudorasbora
parva gezien als een polymorfe soort met een grote intrapopulationele
variabiliteit (Barus et al., 1984; Arnold, 1990; Banarescu j 1992).

Auteurschap
Er bestaat discussie over het auteurschap van Pseudorasbora parva. Sommige
onderzoekers (Okada, 1960; Bianco, 1988; Banarescu & Nalbant/ 1965;
Banarescu, 1992; Wildekamp et al., 1997) vermelden twee auteurs Temminck &
Schlegel en het jaartal 1846. Andere onderzoekers (Barus et al., 1984;
Holtik, 1991; Arnold, 1990, Witkowski, 1991; Kotusz & Witkowski, 1998;
Crombaghs et al., 2000) vermelden alleen Schlegel als auteur en het jaartal
1842. In dit verslag wordt Arnold (1990) gevolgd.

Triviaalnamen
Er bestaan voor Pseudorasbora verschillende triviaalnamen. We vermelden
hieronder enkel de meest gebruikte namen in het Engels, het Duits, het
Frans en het Nederlands .

• Engels: stone moroko (Coad & Abdoli, 1993), topmouth gudgeon
(Rosecchi & Crivelli, 1993; Vandelannoote et al., 1998), Chinese
chebacok (Makeyeva & Mokhamed, 1982; Movchan & Kozlov, 1979),
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blueband gudgeon (Lenders, 1993), stone minnow (Suzuki, 1962),
Pseudorasbora (Crombaghs et al. 2000).

• Duits: Pseudokeilfleckbarbe (Arnold, 1985; Arnold, 1990),
Pseudokeilfleckbärbling (Schmidt, 1991), Amurbärbling (Arnold, 1985;
Schmidt, 1991), Blaubandbärbling (Arnold, 1990, Lenders, 1993;
Vandelannoote et al., 1998), Asiatischer Gründling (Arnold, 1990;
Schmidt, 1991; Lenders, 1993/ Vandelannoote et al., 1998), Bunter
Gründling (Arnold, 1990).

• Frans: Ie pseudorasbora (Sottiaux, 1998; Crombaghs et al., 2000)/
Pseudorasbora (Vandelannoote et al./ 1998).

• Nederlands: blauwbandgrondel (Lenders, 1993; Vandelannoote et al.,
1998), blauwband (Lenders/ 1996; Vandelannoote et al., 1998,
Crombaghs et al., 2000).

Pseudorasbora parva werd in Nederland in eerste instantie blauwbandgrondel
genoemd (Lenders, 1993). De soort is in onze streken nog het meest verwant
met de riviergrondel Gobio gobio. Echte grondels, de Gobiidae, zijn zee- en
brakwatervissen en zijn meer verwant met de baarsachtigen. Zowel
blauwbandgrondel als riviergrondel zijn dus in feite slecht gekozen namen
vermits beide soorten karperachtigen zijn. De naam blauwbandgrondel werd
later veranderd in blauwband, analoog aan de naam blauwneus voor een
brasemachtige (Lenders, 1996). In feite is dit een niet zo geschikte naam
vermits deze benaming enkel verwijst naar één kenmerk, namelijk de blauwe
band die loopt van kop tot staart, maar die het duidelijkst is bij
juvenielen en vrouwelijke dieren en vaak verdwenen is bij de mannetjes. Ook
de Duitse naam Blaubandbärbling (blauwbandbarbeeltje) doet niet geheel
recht aan de werkelijke systematische plaats van de vis in kwestie (OVB,
1995). In Vlaanderen wordt de oorspronkelijke Nederlandse naam
'blauwbandgrondel' gebruikt en niet blauwband zoals in Nederland het geval
is.

Pseudorasbora pumila Miyadi, 1930
Pseudorasbora pumila pumila
Deze ondersoort soort is aanwezig in het noorden van Japan en wordt
gekenmerkt door een vrij hoog lichaam en donkere vinnen (zoals bij parvula)
maar de zijlijn is zéér kort. Het aantal zijlijnschubben bedraagt amper 2
tot 6 (Banarescu & Nalbant, 1965).

Pseudorasbora pumila uchidae
Het lichaam is slanker gebouwd (zoals bij P. parva) , de laterale lijn reikt
tot aan de anale vin en is dus korter dan die van P. parva, maar langer dan
die van P. p. pumilla (Banarescu & Nalbant, 1965).

Pseudorasbora elongata Wu, 1939
Beschreven na de vangst van één enkel specimen uit de Li-kiang rivier in
het zuiden van China, maar nadien nooit meer aangetroffen. Deze soort
verschilt sterk met Pseudorasbora parva door haar langgerekt lichaam/ 44
zijlijnschubben en kleurpatroon bestaande uit 4 longitudinale strepen
waarvan de onderste streep de breedste is (Banarescu & Nalbant, 1965).

II.S.l.l.3. Moleculaire fylogenie
Recent onderzochten Watanabe et al. (2000) de genetische structuur en
fylogenetische verwantschappen tussen P. parva en P. pumila in Japan en
China. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de populaties P. parva
genetisch ingedeeld kunnen worden in 2 groepen: de eerste groep omvat een
gedeelte van de populaties van Japan; de andere groep omvat de overige
populaties uit Japan en de populaties van het Aziatische vasteland (China)
Dit zou kunnen betekenen dat er tenminste 2 genetische divergerende lijnen
oorspronkelijk verspreid waren in Japan en China vóór de isolatie van
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Japan. Echter, de auteurs suggereren dat het polyfyletisch karakter van P.
parva in Japan zeer waarschijnlijk te wijten is aan de antropogene
translocatie van P. parva vanuit China naar Japan.

II.S.l.l.4. Hybridisatie
Officieuze bronnen (in Watanabe et al., 2000) melden dat er interspecifieke
hybridisaties bestaan tussen P. parva en P. pumila in vijvers waar P. parva
geïntroduceerd werd.

II.S.l.2. Zoögeografie
II.S.l.2.1 Oorspronkelijk verspreidingsgebied
Het natuurlijk verspreidingsareaal van Pseudorasbora parva strekt zich in
noord-zuid richting uit van Taiwan tot de monding van de Amur in Rusland
(23 0 tot 53 0 noorderbreedte). In Litouwen waar de soort geïntroduceerd werd
komt de blauwbandgrondel zelfs voor tot op 55° noorderbreedte. In oost-west
richting strekt het autochtone areaal van Pseudorasbora parva zich uit
tussen 100 0 en 140 0 oosterlengte. Aangezien de blauwbandgrondel tijdens de
voorbije decennia zich verder over gans Europa verspreid heeft, moet de
soort om in dit uitgestrekte gebied te kunnen overleven over een sterk
adaptief vermogen beschikken (Arnold, 1990) (Figuur 25) .
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Figuur 25. De verspreiding van de blauwbandgrondel in Eurazië. Met pijltjes
is aangegeven hoe de soort zich uitbreidt in West- en Oost-Europa (naar
Arnold, 1990). Met cijfers zijn de verschillende leefgebieden van de
verschillende ondersoorten aangeduid. 1. P. parva parva, 2. P. parva
altipinna, 3. P. parva depressirostris, 4. P. parva parvula, 5. P. parva
tenuis, 6. P. parva fowleri, 7. P. parva monstrasa.

II.S.l.2.2. Historiek van de verspreiding doorheen de palearctische regio
Pseudorasbora parva werd in Roemenië voor de eerste maal waargenomen in de
visvijvers van Nucet in 1961 en een jaar later in de viskwekerij van Cefa
(westelijk deel van Roemenië). De blauwbandgrondel reisde mee tussen het
broed van herbivore karperachtigen die vanuit de middenloop van de Yang Tse
Kiang rivier getransporteerd werden naar visvijvers in Roemenië (Arnold,
1990; Banarescu, 1990). Deze viskwekerijen bevinden zich in het
stroomgebied van respectievelijk de Dîmbovita en de Tisza. Via
afvoerkanalen ontsnapten enkele individuen uit de visvijvers van Nucet en
kwamen in de Ilfov terrecht. Vermits de Ilfov een zéér zwaar vervuiling
kent, is het volgens Banarescu (1990) onmogelijk dat de blauwbandgrondel
zich vanuit deze rivier in de Donau verspreid heeft. De populaties uit de
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Roemeense Donau zijn afkomstig uit de kwekerij in Cefa die haar afvoer
heeft in de Cris rivier, een zijrivier van de Tisza die op haar beurt
uitmondt in de Donau. In het bekken van de alt rivier komt de
blauwbandgrondel ook voor en verder is de soort waargenomen in de Veda en
haar bijrivieren, in de bovenlopen uit de Dobroedsja en de bergbeken die
uitmonden in de Arges (Banarescu, 1990). Arnold (1990) ontdekte de soort
verder nog in een visvijver in het centrum van Arad (NW Roemenië). Volgens
Kozlov (1974) zou de blauwbandgrondel in de Dnjestr en Dnjepr reeds
aanwezig zijn nog voor de eerste waarnemingen in Roemenië. Een precieze
datum wordt echter niet gegeven. De eerste officiële vangst van
Pseudorasbora parva uit de Dnjestr en Dnjepr dateert uit het jaar 1972
(Banarescu, 1990). Vanuit Roemenië verspreidde de blauwbandgrondel zich
verder in de Donau en bereikte omstreeks 1967 de grens van Hongarije
(Bianco, 1988). De kolonisatie van Hongarije door Pseudorasbora parva
gebeurde niet alleen op een natuurlijke wijze, maar ook door menselijke
invloed. Toth en Biro (1984) vermelden dat in de jaren '60 broed van
graskarper, zilverkarper en grootkopkarper vanuit China ingevoerd werd in
Hongarije. Tussen het broed van bovenvermelde vissen zat ook het broed van
andere soorten waaronder Pseudorasbora parva. De soort wordt verder nog in
Hongarije waargenomen in het Balatonmeer (Lenders, 1993). In het begin van
de jaren \60 werd de blauwbandgrondel ook ingevoerd in enkele vroegere USSR
staten. In 1961 werd de blauwbandgrondel ingevoerd in Oezbekistan
(Banarescu, 1990). Volgens Arnold (1990) komt deze soort voor in een
visvijver in Chiwa, in een kanaal gelegen in de Karakum woestijn en in de
Areks, een afwateringskanaal van Buchara. In de jaren 60 werd de
blauwbandgrondel ook in Kazakstan ingevoerd. De soort wordt ondermeer
aangetroffen in een stuwmeer bij Kaptschagai (Barus et al., 1984). In
Armenië werd de soort in 1961 geïmporteerd samen met Chinese karperachtigen
in viskwekerijen gelegen in de Ararat vlakte waar hij nu ruim verspreid is
en sterk abundant is in verschillende Armeense rivieren, kanalen, meren en
vijvers (Pipoyan, 1996). In 1974 werd de eerste vangst vermeld van de
blauwbandgrondel in het toenmalige Tsjecho-Slowakije in een onder water
gelopen zij arm van de Tisza rivier. Een andere vindplaats in Tsjechië is
een zandgroeve in Chlaba, in de buurt van de monding van de Ipel in de
Donau (Barus et al., 1984; Arnold, 1990). Midden jaren '70 vond de eerste
ontdekking plaats van de blauwbandgrondel in Bulgarije in een karpervijver
gelegen binnen het Donaubekken nabij Ruse (Marinov, 1979) waar hij samen
met herbivore karperachtigen vanuit Rusland werd ingevoerd. In Oekraïne
werd de soort waargenomen in vijvers en kreken van de Turunchuck rivier
(Dnjestr bekken) en afleidingskanalen en vijvers nabij de Dnjepr (Movchan &
Kozlov, 1978). Sedert het begin van de jaren '70 behoort de
blauwbandgrondel tot de ichthyofauna van het voormalige Joegoslavië.
Knezevic (1981) ving enkele exemplaren in het Skadar meer alsook in het
Sasko meer. Het voorkomen van de blauwbandgrondel in het Skadar meer kan
verklaard worden doordat dit meer gelegen is op de grens met Joegoslavië en
Albanië. In dit laatste land werd de soort immers ingevoerd als voedsel
voor roofvissen in sommige visvijvers. Waarschijnlijk zijn de
blauwbandgrondels die in bovenvermeld meer voorkomen ontsnapt uit deze
vijvers (Knezevic, 1981). Cakic (1987) nam de soort verder waar in het
Joegoslavische Donaubekken in 1985. Later worden nog enkele nieuwe
vindplaatsen vermeld door Bianco (1988). Hij ontdekte de soort in de Ibar
rivier (Donaubekken) nabij Mitrovica, het Horid meer en het Prespa meer.
Jankovic (1985) vermeldt ook de Morava rivier en haar zijrivieren de
Lugomir en de Moravica, de kanalen in Vojvodina, karpervijvers vlakbij
Belgrado en het Shass meer als vindplaatsen van Pseudorasbora parva.
Volgens Jankovic & Karapetkova (1992) heeft de blauwbandgrondel zich vanuit
het Skadar meer verspreid naar het Saska, Ohrid en Prespa meer via de
Bojona en Drim rivieren en door een netwerk van kanalen. Pseudorasbora
parva in vandaag de dag aanwezig in Servië, Kroatië, Montenegro, Macedonië
en Slovenië (Jankovic & Karapetkova, 1992).
In Litouwen dateert de eerste vangst van de blauwbandgrondel uit 1983. De
soort werd waargenomen in de Neman rivier (Arnold, 1990). In 1987 nam
Bianco (1988) de blauwbandgrondel waar in Griekenland. De soort werd
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waargenomen in het Prespa meert het Micraprespa meer en de bovenloop van de
Alikamon rivier. Later werd Pseudorasbora parva nog waargenomen in het
Kerkini meert Koronia meer, de Axios en de Loudias rivier (Rosecchi &
Crivelli, 1993). Sinds het begin van de jaren '90 is de blauwbandgrondel
ook aanwezig in Polen. De eerste melding vond plaats in 1990 in de vijvers
'Polny' van de staatsviskwekerij in Milicza en in de naburige visvijvers in
Ruda Sulowa (Baryczbekken) (Wi tkowski, 1990). Hoogstwaarschijnlijk werd de
blauwbandgrondel eind jaren '80 vanuit Hongarije samen met karpers en
fytofage vissen naar Polen geïmporteerd (Kotusz & Witkowski, 1998). In
Albanië werd volgens Knezevic (1981) Pseudorasbora parva doelbewust
geïntroduceerd in het meer Skadar als voedselbron voor predatoren. In 1992
vermeldden Perdices & Doadrio (1992) de aanwezigheid van de soort in de
Kebir rivier. Waarschijnlijk is het voorkomen van de blauwbandgronctel in
Algerije geassocieerd met de import van de gewone karper. De exacte datum
van introductie van de blauwbandgrondel in Frankrijk is niet gekend. De
soort zou reeds in 1978-1979 geïntroduceerd zijn in de streek van Beaumont
sur-sarthe (Departement van de Sarthe) . De eerste waarnemingen dateren van
1980 waar de soort werd waargenomen stroomafwaarts de stuw van Vivoin. In
1988 werd Pseudorasbora parva gesignaleerd in de Vègre, Yzeron, in het
departement Rhêne, in vijvers in het departement Doubs en tenslotte in
vijvers van de Boven-Rijn (Allardi & Chancerel, 1988). Rosecchi et al.
(1997) ontdekten de soort in de Camargue, meer bepaald in afleidingskanalen
in de delta van de Rhone. De eerste vangst van de blauwbandgrondel in
Oostenrijk werd gedaan door Weber (1984) in 1982 in de Morava en in de
Grote TulIn. In 1986 werd de soort ontdekt in de Raab en Lafnitz (Ahnelt &
Tiefenbach, 1991). Verder komt Pseudorasbora parva in Oostenrijk nog voor
in het Neusiedlermeer. De eerste waarneming van de blauwbandgrondel uit
Duitsland vond plaats in de rivier de Witte Elster nabij Wünschendorf
(vroegere DDR) in 1984 (Arnold, 1985). In het voormalige west-Duitsland
werd de soort voor de eerste maal vermeld in 1987 in een vijver in de
bovenloop van een beek in het Teutoburgerwoud (Arnold, 1990). Volgens de
Nie (1996) komt de soort voor in het stroomgebied van de Weser. Verder zou
de blauwbandgrondel ook in de Donau, Main, Rijn, Weser en Elbe voorkomen
(Stein & HerIe, 1986). Nabij de monding van de Roos in de Rijn werd in 1988
een exemplaar aangetroffen door Lelek & Köhler, 1989). Begin jaren '90
wordt de aanwezigheid van de soort in de Main nabij Frankfurt bevestigd
(Schmidt, 1991). In Turkije komt de blauwbandgrondel zowel in het Europese
(Meric rivier) als in het Aziatische (Aksu rivier, Anatolië) gedeelte voor
en dit als gevolg van de uitzettingen van karpers (Wildekamp et al., 1997)
Sinds 1988 wordt de blauwbandgrondel ook waargenomen in Italië. Sala &
Spampanato (1991) vermeldden de eerste vangst van pseudorasbora parva in
irrigatiekanalen in het gebied begrensd door de Enza en Panaro rivier (Po
bekken) in de provincies Modena en Emilia. Later werd de blauwbandgrondel
gesignaleerd in de provincies Piemonte (Balma & Delmastro, 1996),
Lombardije (Adda rivier) (RamelIa, 1995), Toscane (Arno rivier) (Vanni,
1997) en de streek van Friuli-Venezia Giulia (Vipacco rivier) (Specchi &
Pizzul, 1996). In 1992 werd de blauwbandgrondel voor het eerst in Nederland
aangetroffen in het Maasbekken. Lenders (1993) ontdekte de soort in de
Swalm en de Aalsbeek. In de daaropvolgende jaren werd de blauwbandgrondel
in andere beken die uitmonden in de Maas (Wolterkamplossing, Springbeek,
Tasbeek, Vloedgraaf en de monding van de Birgeler Bach in de Roer) in
Nederlands Limburg gevangen alsook in een uiterwaarde van de IJsel (bekken
van de Rijn) in Gelderland (Habraken et al., 1996).

II.S.l.2.3. Verspreiding in Vlaanderen
De blauwbandgrondel werd in Vlaanderen voor het eerst waargenomen op 29
september 1992 in de Kleine Gete te Eliksem bij een visbestandopname van
het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (De Charleroy & Beyens, 1996). Op
dit ogenblik heeft de blauwbandgrondel zich over heel Vlaanderen verspreid
met uitzondering van de Gentse Polders en Kanalen (Thys, 1997). De soort is
vooral massaal aanwezig in het Demerbekken en is naast de driedoornige
stekelbaars Gasterosteus aculeatus de meest abundante vissoort (De
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Charleroy & Beyens, 1998i Belpaire et al., 2001). Verder is de
blauwbandgrondel ook sterk verspreid in de Grote Nete en de Dijle
(Vandelannoote et al., 1998). In het Maasbekken en in de IJzer komt deze
uitheemse soort enkel sporadisch voor. De laatste jaren wordt er echter een
sterke expansie waargenomen in de Beneden-Zeeschelde (Maes, 2001).

11.5.1.3. Historiek van het morfologisch onderzoek bij de blauwbandgrondel
Tot op heden werd er morfologisch onderzoek verricht op specimens of
populaties afkomstig uit Algerije, Frankrijk, Italië, Polen, Servië,
Armenië, Tsjechië, Bulgarije, Roemenië, Slowakije, Oekraïne, Rusland en
Japan. Het bestaande morfologisch onderzoek is uitsluitend van
beschrijvende aard en is vrij beperkt (i.e. klein aantal metingen). In de
meeste gevallen betreft het de eerste waarneming van de blauwbandgrondel in
een Europees land waarbij er enkele morfologische variabelen opgemeten
werden en in % standaardlengte (STL) omgezet werden. Nog nooit werd er een
volledige statistische multivariaatanalyse uitgevoerd op morfometrische
variabelen bij blauwbandgrondelpopulaties uit verschillende
hydrogeografische bekkens binnen een bepaald land of binnen een bepaalde
Europese regio.
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II.5.2. Een morfologisch-genetische benadering
11.5.2.1. Materiaal en methoden
II.S.2.1.1. Verzamelen en bewaren van specimens
De specimens afkomstig uit de Vlaamse hydrografische bekkens werden
verzameld -door middel van elektrovisserij . De specimens werden gedood; een
stukje vin werd afgeknipt en op 100% ethanol bewaard en het ganse dier werd
onmiddellijk gefixeerd in een formoloplossing (8-10%) gedurende één week,
nadien gedurende enkele dagen gespoeld in water alvorens ze te bewaren op
alcohol (75%) gedenatureerd met kamfer.
De bestudeerde Pseudorasbora parva specimens uit Vlaanderen zijn afkomstig
uit 5 bekkens (zie figuur 26): het Demerbekken l het Scheldebekken, het
Netebekken, het Dijlebekken en het Maasbekken. Voor de Demer zijn dat de
Herk, Kleine Gete, de Grote Gete, de Melsterbeek, de Zwarte Beek, de
Slangbeek, de Stiemerbeek, de Roosterbeek, de Bolderbergbeek, Steenlaak, de
Zonderikbeek, de Laambeek en vissen uit kweekvijvers van de viskwekerij
Bijnens nabij de Slangbeek. Voor het Scheldebekken zijn dat de Beneden
Zeeschelde, Tielrodebroek en Berlarebroek. De stalen uit het Dijlebekken en
het Netebekken zijn respectievelijk afkomstig uit de Molenbeek (Abdij van
't Park) en uit de kweekvijvers van de viskwekerij Toelen nabij de Grote
Nete. Verder werd er één blauwbandgrondel gevangen uit het Maasbekken
(Dommel). Voorts werden populaties bestudeerd afkomstig uit andere Europese
landen (Duitsland, Tsjechië, Italië, Armenië, Japan en China) (Tabel 2).
Daarnaast werden er geconserveerde specimens (waaronder het type materiaal
van de ondersoorten en specimens uit Turkije, Roemenië, China en Japan)
onderzocht afkomstig uit verschillende natuurhistorische musea: het
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden (RMNH), het Muséum National
d'Histoire Naturelle in Parijs (MNHN), het American Museum of Natural
History in New York (AMNH), het natuurhistorisch museum van Zweden (NRM) en
het Koninklijk Museum voor Midden Afrika in Tervuren (KMMA) (Tabel 3 en 4) .
In totaal werden 582 specimens morfologisch en 229 specimens genetisch
bestudeerd.
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Figuur 26. Staalnameplaatsen van blauwbandgrondel Pseudorasbora parva in Vlaanderen.
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Tabel 2. Overzicht van de staalnames, inclusief plaats, verzamelaar, datum,
aantal dieren verzameld en aantal dieren bestudeerd voor RFLP en cytochroom
b analyse. (* = stalen morfologisch geanalyseerdj grijze achtergrond =

genetisch geanalyseerd)

Nr. Plaats Verzamelaar Datum # RFLP Cyt b

1 Kleine Nete KUL 10-10-00 46 12 7

2 • Herk de Stad (93) lBW 14-12-00 16 10 7

3 • Stevoort (Elsaertmolen, 94) lBW 14-12-00 37 3 2

4 • Stiemerbeek (35 bis) lBW 12-02-01 52 10 5

5 • Zwarte Beek-Demer (157) KUL 18-01-01 17 10 4

6 • Kleine Gete (109) KUL 18-01-01 16 9 2

7' Kleine Gete (l09) lBW 6-03-01 7 3 2

8 • Grote Gete (102) lBW 6-03-01 10 10 2

9 Slangbeek (38) IBW 13-03-01 7 3 2

10 • Bolderbergbeek (47) IBW 13-03-01 9 3 2

11 • Roosterbeek (44) IBW 13-03-01 20 3 2

12 • Bolderbergbeek (48) IBW 13-03-01 13 3 2

13 • Beneden-Zeeschelde (A'pen, dokken) UIA 30-03-01 30 17 2

14 Slangbeek (39 bis) IBW 03-04-01 50 3

15 • Slangbeek (Bijnens) IBW 03-04-01 50 3

I. • Zonderikbeek (Stokrooi, 40) IBW 03-04-01 30 3

17 • Steenlaak (46) IBW 03-04-01 20 3

18 Kleine Gete (Exos locius) IBW 03-04-01 50 3

19 • Grote Nete (Toelen) lBW 03-04-01 30 3

20 Metsamor (Armenië) S. Pipoyan 09-04-01 30 20 3

21 Laambeek-Lummen (58) IBW 18-04-01 22

22 Laambeek-Houthalen (52) lBW 19-04-01 16

23 Melsterbeek-Runkelen (115) lBW 24-04-01 4

2. • Melsterbeek-Binderveld (116) lBW 24-04-01 20

25 • vodnany (Tsjechië) Z. Adamek 12-04-01 55 14 3

26 • Zwarte Beek (154) lBW 03-05-01 8

27 Echelbeek (63) IBW 18-04-01 28

28 • Molenbeek-Dijle lBW 11-05-01 38 20 5

29 Weerderlaak-Demer (174 bis) lBW 16-05-01 15

30 Houwersbeek-Demer (141) IBW 16-05-01 18

31 Zwart Water-Demer (139) lBW 17-05-01 9

32 Zwart Water-Demer (140) IBW 17-05-01 14

33 Zwart Water-Demer (138) IBW 14-05-01 22

34 Munsterbeek-Demer (28) lBW 21-05-01 15

35 wilderbeek-Demer (29) IBW 21-05-01 15

36 • Boven-Zeeschelde (Tielrodebroek) lBW 7-06-01 13 10 5

37 • Nestore (Italië) M. Lorenzoni 22-05-01 53 18 4

38 • Boven-Zeeschelde (Berlarebroek) IBW 20-06-01 20 10 5

39 • Höchstadt (Duitsland) H. Weisenbach 8-05-01 55 20 5

40 Biwa meer (Japan) K. Watanabe 3 2 2

41 Yangtze (China) K. Watanabe 10 8

42 • Dommel-Maas KMMA 1 1 1

43 Turkije (Formol) KMMA 1996 9

Tabel 3. Overzicht van het onderzochte aantal specimens (N) uit China,
Japan en Turkije afkomstig van verschillende natuurhistorische musea.

Land van herkomst Museum Stroombekken (locatie) N

Japan MNHN, parijs L. Biwa ka 1

Japan MNHN, Parijs L. Biwa ka 1

Japan MNHN, Parijs L. Biwa ka 2

Japan MNHN, Parijs L. Biwa ka 3

Japan MNHN, parijs Tone (Lag. Kita ura) 4

china MNHN, Parijs (Hang tchong fou) 26
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China MNHN, Parijs Yang-Tse-Kiang (Nankin) 1

China MNHN, Parijs I 1

China MNHN, Parijs Yang-Tse-Kiang (Nankin) 3

China MNHN, Parijs (Ning-po) 8

China MNHN, Parijs Yang-Tse-Kiang (Nankin) 1

China NRM, Zweden Zhu Jiang (Yunnan) 19

China NRM, Zweden Beijing 20

China NRM, Zweden Mekong (Yunnan) 1

China NRM, Zweden Irrawaddy (Yunnan) 7

Roemenië MNHN, Parijs vijvers Nucet 1

Roemenië MNHN, Parijs Neajlov (Gaesti) 11

Roemenië NRM, Zweden Vijvers Nucet 4

Turkije KMMA, Tervuren Aksu rivier (Anatolië) 7

Tabel 4. Overzicht van het onderzochte aantal (N) type specimens uit
verschillende natuurhistorische musea.

Type materiaal Museum N

lectatype P. parva RMNH, Leiden 1

paraleetatype P. parva RMNH, Leiden 1

holotype P. p. parvula AMNH, New York 1

holotype P. p. tenuis AMNH, New York 1

holotype P. p. altipinna AMNH, New York 1

holatype P. p. monstrosa AMNH, New York 1

holotype P. p. depressirostris AMNH, New York 1

holotype P. p. fowleri AMNH, New York 1

paratype P. p. parvula AMNH, New York 2

paratype P. p. tenuis AMNH, New York 2

paratype P. p. depressirostris AMNH, New York 2

Paratype P. p. altipinna AMNH, New York 2

Staalnamekits opgestuurd naar Oostenrijk, Roemenië, ex-Joegoslavië en
Engeland bleven tot op heden zonder gevolg. De meeste stalen werden
morfologisch (*) en genetisch onderzocht (Tabel 2). De stalen afkomstig van
Turkije betreffen museumstalen gefixeerd in formol, waardoor het DNA van
deze stalen duidelijke degradatie vertoonde en amplificatie onmogelijk was
van zowel het NDS/6 als cytochroom b fragment.

II.S.2.1.2. Morfometrische analyse
De populaties blauwbandgrondel worden als volgt geanalyseerd: per rivier of
bekken wordt er onderzocht of de populaties van de verschillende subbekkens
en of lokaliteiten al dan niet morfologisch verschillen. In geval van een
homogene groep binnen een bepaalde waterloop wordt deze groep vervolgens
vergeleken met de populatie van de meest naburige lokaliteit binnen
dezelfde rivier. Dit wordt zo verder gedaan voor alle rivieren van een
bepaald subbekken. Nadien worden de verschillende subbekkens uit een zelfde
geografisch uniform gebied met elkaar vergeleken (Voor de Demer: rivieren
met hun bron in Haspengouw versus rivieren met hun bron in de Kempen).
Vervolgens worden de populaties uit een bepaald bekken vergeleken met
populaties uit andere Vlaamse hydrografische bekkens. Nadat we een beeld
hebben van de populatiestructuur van de blauwbandgrondel in Vlaanderen
worden de Vlaamse rivierpopulaties vergeleken met rivierpopulaties uit
andere Europese landen. In een volgende stap worden de populaties afkomstig
uit vijvers in Vlaanderen eerst onderling met elkaar vergeleken en nadien
met lentische populaties afkomstig uit andere Europese landen. Vervolgens
worden de verschillende Aziatische populaties onderling met elkaar
vergeleken. Finaal worden al de West- en Oost-Europese populaties
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vergeleken met populaties uit Oost-Azië (China en Japan) inclusief het type
materiaal.

Morfometrische variabelen
In totaal werden 37 morfometrische variabelen tot op 0 11 mrn nauwkeurig
opgemeten met behulp van een schuifpasser.
Naast de standaardlengte (STL) , de totale lengte (TL) en de vorklengte (VL)
werden volgende lichaamskenmerken opgemeten en omgezet in % van de
standaardlengte: de maximale lichaamshoogte (MH) , de minimale
lichaamshoogte (mH) , de hoogte van de dorsale vin (HD), de lengte van de
caudale vin (Lel, de lengte van de pectorale vin (LPc) , de lengte van de
pelvische vin (LPe) , de hoogte van de anale vin (HA), de afstand tussen de
basis van de anale vin en de basis van de pelvische vin (APe)/ de afstand
tussen de basis van de anale vin en de basis van de pectorale vin (APc), de
afstand tussen de basis van de pectorale vin en de basis van de pelvische
vin (PePc), de afstand tussen de basis van de pectorale vin en de basis van
de dorsale vin (PcD), de afstand tussen de basis van de pelvische vin en de
basis van de dorsale vin (PeD), de afstand tussen de basis van de anale vin
en de basis van de dorsale vin (AD), de afstand tussen de basis van de
dorsale vin en de basis van de caudale vin (DC) , de prepelvische lengte
(PrPe) , de prepectorale lengte (PrPc) , de predorsale lengte (PrD) , de
preanale lengte (PrA) , de lengte van de dorsale vin (LD) , de breedte van de
basis van de pectorale vin (bbPc), de breedte van de basis van de pelvische
(bbPe) , de lengte van de anale vin (LA) en de maximale koplengte (MKL).

Volgende morfometrische kopvariabelen werden opgemeten en in % van de
koplengte omgezet: de kopbreedte (KB), de kophoogte (KH), de interoculaire
afstand (Ioc), de snuitlengte of de preoculaire afstand (LS) , de
postoculaire afstand (Po), de oogdiamater (Od) , de afstand tussen het oog
en de mondhoek (Oroh) , de lengte tussen de mondhoek en tip van de bovenste
lip (Mhlip) , de afstand tussen het neusgat en het operculum (NOp), de
koplengte in bovenaanzicht of de dorsale koplengte (DKL) en de internasale
afstand (Ina).
Alle morfometrische variabelen met uitzondering van bbPc, bbPe, Mhlip en
NOp zijn geïllustreerd in Figuur 27.

Metrische variabelen
Naast gedetailleerd morfometrisch onderzoek werden er ook 13 metrische
kenmerken onderzocht. Het betreft het aantal stekels van de dorsale vin
(StkD}i het aantal zachte, vertakte vinstralen van de dorsale vin (Dvi),
het aantal principale caudale vinstralen (PCvi)i het aantal harde,
onvertakte vinstralen van de pectorale vin (StkPc)i het aantal zachte,
vertakte vinstralen van de pectorale vin (Pcvi); het aantal harde,
onvertakte vinstralen van de pelvische vin (StkPe); het aantal zachte,
onvertakte vinstralen van de pelvische vin (Pevi); het aantal harde,
onvertakte vinstralen van de anale vin (StkA); het aantal zachte, vertakte
vinstralen van de anale vin (Avi); het aantal zij lijnschubben (ZS); het
aantal schubben vanaf de zijlijn (met de zijlijnschub meegerekend) tot de
basis van de dorsale vin (ZBD); het aantal schubben van de caudale
pedunculus (in zijaanzicht gezien) (SCp) en het aantal branchiostegale
stralen (brgst).

Statistische verwerking
Alvorens een multidimensionele analyse uit te voeren, wordt voor elke
meting (omgezet in % standaardlengte en % koplengte voor respectievelijk de
lichaamsvariabelen en kopvariabelen) en dit voor iedere populatie het
gemiddelde (X), de standaarddeviatie (SD), de minimale waarde (MIN), de
maximale waarde (MAX) en de variantie (VAR). Alle morfometrische data
worden omgezet naar hun tiendelig logaritme alvorens ze onderworpen worden
aan een multidimensionele analyse en dit om de inhomogeniteit van de
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variantie, te wijten aan grootte variatie, te reduceren en omdat volgens
het allometrisch model (logY = 10gb + klogX) (Gayon, 2000) verschillende
morfometrische variabelen log-lineair gerelateerd zijn in een homogene
populatie (Humphries et alo, 1981). Daar we een hoogdimensionele dataset
bezitten, zullen veel variabelen al dan niet sterk gecorreleerd zijn en dus
overlappende informatie bevatten. Het is dus relevant na te kijken in
hoeverre de dimensie gereduceerd kan worden zonder veel verlies van
informatie. Als exploratieve multivariaatanalyse gebruiken we de Principaal
Component Analyse (PCA). PCA is een exploratieve statistische techniek om
de dimensie van een dataset zodanig te reduceren dat er een minimaal
verlies is aan informatie. De eerste stap bij PCA is het centreren van de
dataset: men trekt van elke meting het gemiddelde af. Dit heeft voor gevolg
dat de nieuwe puntenwolk nu als gemiddelde nul heeft. Bij PCA worden eerst
de richtingen PI en P2 berekend met daarbij het percentage variabiliteit
dat ze verklaren. PI is de eerste principaalcomponent (PCI). Het is de
richting die de meeste variabiliteit verklaart. Specimens met ontbrekende
variabelen worden niet opgenomen in de analyse. De eerste
principaalcomponent wordt beschouwd als een factor die overeenkomt met de
variatie in grootte tussen de onderzochte specimens (size factor). De
tweede en derde principaalcomponenten zijn factoren die overeenkomen met
vormverschillen (shape factor), onafhankelijk van grootte (Bookstein et
al., 1985; Cadrin, 2000). Bijgevolg wordt in de biplot de tweede
principaalcomponent uitgezet t.o.V de derde. Alle morfometrische kenmerken
worden onderworpen aan een PCA op de covariantiematrix. De meristische
variabelen worden statistisch verwerkt door een PCA op de correlatiematrix.
De 'factor loadings' op de eerste principaalcomponent (PC1) van de
loggetransformeerde metingen geven de relatieve covarianties weer van elke
meting t.o.V. veranderingen in de algemene grootte en zijn equivalent met
de regressiecoëfficiënten (Humphries, 1984). In elke afzonderlijke
populatie met een aanzienlijke variatie in grootte stemt elke coëfficiënt
van de eerste principaalcomponent van de covariantie matrix overeen met de
allometrie van één bepaalde variabele (Bookstein et al., 1985). Bijgevolg
worden de 'factor loadings' op PC1 gebruikt om de allometriecoëfficiënten
(AC) te berekenen. De AC worden genormaliseerd tot een gemiddelde gelijk
aan 1 (i.e. de factor loading van elke variabele op PC1 wordt gedeeld door
het gemiddelde van alle 'factor loadings' op PCI van alle variabelen
samen). Een variabele isometrisch groeiend met de 'size' heeft een AC
gelijk aan 1. Een waarde groter dan 1 wijst op positieve allometrie en een
waarde kleiner dan 1 duidt op een negatieve allometrie (Strauss &
Bookstein, 1982). Zoals reeds hoger vermeld, worden alle lichaamsvariabelen
en kopvariabelen ook omgezet in % standaardlengte en in % koplengte.
Wanneer we een PCA uitvoeren met de in % standaardlengte en de in %
koplengte omgezette morfometrische kenmerken, wordt de eerste
principaalcomponent wel in acht genomen.
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Figuur 27. Schematische voorstelling van een aantal metingen genomen op het
lichaam en de kop. 1 = de standaardlengte (SL) , 2 = de totale lengte (TL),
3 = de vorklengte (VL) , 4 = de maximale lichaamshoogte (MH), 5 = de
minimale lichaamshoogte (mH) , 6 = de hoogte van de dorsale vin (HD) , 7 = de
lengte van de caudale vin (LC), 8 = de lengte van de pectorale vin (LPc), 9
= de lengte van de pelvische vin (LPe), 10 = de hoogte van de anale vin
(HA), 11 = de afstand tussen de basis van de anale vin en de basis van de
pelvische vin (APe) , 12 = de afstand tussen de basis van de anale vin en de
basis van de pectorale vin (APc) , 13 = de afstand tussen de basis van de
pectorale vin en de basis van de pelvische vin (PePc), 14 = de afstand
tussen de basis van de pectorale vin en de basis van de dorsale vin (PcD) ,
15 = de afstand tussen de basis van de pelvische vin en de basis van de
dorsale vin (PeD), 16 = de afstand tussen de basis van de anale vin en de
basis van de dorsale vin (AD), 17 = de afstand tussen de basis van de
dorsale vin en de basis van de caudale vin (DC) , 18 = de prepelvische
lengte (PrPe) , 19 = de prepectorale lengte (PrPc) , 21 = de predorsale
lengte (PrD), 20 = de preanale lengte (PrA), 22 = de lengte van de dorsale
vin (LD) , 23 = de lengte van de anale vin (LA), 24 = de maximale koplengte
(MKL) , 25 = de koplengte in bovenaanzicht of de dorsale koplengte (KLD), 26
= de kopbreedte (KB), 27 = de kophoogte (KH), , 28 = de snuitlengte of de
preoculaire afstand (SL) , 29 = de postoculaire afstand (Oop) , 30 = de
oogdiamater (Od) , 31 = de afstand tussen het oog en de mondhoek (Omb) , 32
de interoculaire afstand (Io) , en 33 = de internasale afstand (Ina).
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II.S.2.1.3. Genetische analyse
DNA opzuivering
Voor de opzuivering van het rnitochondriaal DNA wordt gebruik gemaakt van
een algemeen protocol voor DNA bereiding (Winnepenninckx et al., 1993). De
weefselstalen (vin of spierweefsel) die in 100% ethanol verzameld en
bewaard werden I worden in een eerste faze behandeld met het Proteïnase K
enzyme (Sigma) (4 h tot overnacht incubatie bij 55°C). Vervolgens wordt er
een klassieke fenol-chloroform extractie uitgevoerd, gevolgd door een
ethanol precipitatie. De DNA pellet wordt uiteindelijk geresuspendeerd in
50 ~l dubbel gedestilleerd water. Hiervan wordt respectievelijk 2 pI en 1
pl gebruikt voor de amplificatie van het ND5/6 en het cytochroom b
fragment.

RFLP analyse
De peR reactie (polymerase kettingreactie) wordt uitgevoerd in een 50 ~l

volume met volgende componenten: 5pl 10xPCR buffer, 2 pl 50 mM MgCl" 5pl 2
mM dNTP's, 2 pI van elke primer (20pM), 0,2 pI Silverstar Taq polymerase
(Eurogentec) en 32 pI H20. De primers die gebruikt worden zijn ND5/6H en
ND5/6L (Cronin et al., 1993) die een fragment amplifieren van 2500 bp.
Vervolgens worden de stalen (5 pI van de PCR reactie per restrictie-enzym
in een totaal volume van 10 pI) geknipt met 7 verschillende restrictie
enzymen (HaeIII, HinfI, RsaI, AluI, TaqI, HpaII en MboI). De restrictie
gebeurt bij 37°C gedurende 4 h, uitgezonderd TaqI welke een optimale
temperatuur heeft van 65°C. De fragmenten worden gescheiden op een 2%
agarose gel in een O,5xTBE buffer (10xTBE: 108 g Tris, 55 g Boorzuur, 7,4 g
EDTA). De analyse van de fragmenten gebeurt visueel d.m.V. foto's. De
resultaten hiervan zijn weergegeven in Bijlage 21 en 22.

Sequentiebepaling
De PCR reactie wordt uitgevoerd in een 25pl volume met volgende
componenten: 2,5 pl 10xPCR buffer, lpl 50 mM MgCl" 2,5pl 2 mM dNTP's, 1 pl
van elke primer (20 pM), O,lpl Silverstar Taq polymerase (Eurogentec) en 16
pI H20. De primers die hiervoor gebruikt worden zijn L15267 en H15891
(Briolay et al., 1998) welke een fragment van 660 bp van het mitochondriaal
cytochroom b fragment amplifiëren. Dit fragment wordt na opzuivering uit
een agarose gel d.m.v. 'GFX Purification Kit' (Amersham Pharmacia Biotech)
gesequeneerd met de L15267 primer waardoor we een fragment van 401 bp
gebruiken voor analyse. Hier wordt gebruik gemaakt van een referentiestaal
(Briolay et al., 1998) dat afkomstig is van de Rhone vallei. De resultaten
zijn weergegeven in Bijlage 23.

Data analyse
Rnp
Op basis van de verschillende patronen (haplotypes) die ontstaan na
digestie met de 7 restrictie enzymen wordt een binaire matrix opgesteld van
de RFLP fragmenten (zie Bijlage 24). Deze matrix wordt als basis gebruikt
voor het opstellen van een minimum spanning netwerk (Schneider et al.,
2000), wat de verhouding weergeeft tussen de verschillende haplotypes. Hoe
verder van elkaar gelegen hoe meer variatie tussen de haplotypes.
Vervolgens worden de populaties met elkaar vergeleken op basis van Reynolds
paarsgewijze genetische afstanden, berekend met de Arlequin software
(Schneider et al., 2000). De genetische afstanden worden gebruikt om de
populatiegenetische analyse grafisch voor te stellen d.m.V.
multidimensionale schaling (Statistica, Statsoft, 2000).

Sequenties
Het onderscheid tussen de haplotypes wordt uiteraard bepaald door een
verschil in nucleotidensequentie. Procentuele sequentieverschillen en
genetische afstanden worden berekend d.m.V. Puzzle software (Strimmer & von
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Haeseler l 1996). Naast de genetische afstand kunnen paarsgewlJze
sequentieverschillen bepaald worden {zie Bijlage 25, aangezien de waarden
het procentueel verschil aanduiden tussen 2 haplotypesequenties.

11.5.2.2. Resultaten
II.S.2.2.1. Morfometrische analyse
Vlaanderen
Stalen afkomstig uit lotische systemen (stromende wateren)
De Beneden-Zeeschelde
De bestudeerde specimens uit de Beneden-Zeeschelde zijn afkomstig uit één
lokaliteit: de Antwerpse dokken op de Linkeroever. Na analyse van het staal
kunnen we stellen dat het een homogene populatie is (Figuur niet
weergegeven). Voor biometrische kenmerken, zie Bijlage 1.

De Demer
Zuid Demerbekken
De rivieren en beken gelegen in het Zuid Demerbekken ontspringen in
Haspengouw en stromen vanuit het zuiden van Limburg en Vlaams-Brabant in
noordelijke richting naar de Demer. De onderzochte populaties uit deze
regio komen uit volgende waterlopen: de Herk, de Kleine Gete l de Grote Gete
en de Melsterbeek. Na analyse van elke populatie afzonderlijk, kunnen we
stellen dat elk staal homogeen is. Tussen de populaties uit de Kleine en de
Grote Gete zijn er verder nauwelijks morfologische verschillen
waarneembaar. Bij een vergelijking van de populaties uit de Kleine en Grote
Gete samen met die van de Herk kunnen we stellen dat het om een homogene
groep gaat (Figuren niet weergegeven). Echter, wanneer we de populatie uit
de Melsterbeek toevoegen aan onze analyse I constateren we dat de populatie
uit de Melsterbeek licht morfologisch verschilt met de populaties afkomstig
uit de Herk, de Kleine en Grote Gete (Figuur niet weergegeven). Voor
biometrische kenmerken, zie Bijlagen 2 t.e.m. 5.

Noord Demerbekken
De rivieren en beken gelegen in het Noord Demerbekken ontspringen in de
Kempen en stromen vanuit Midden-Limburg in zuidelijke richting naar de
Demer. De onderzochte populaties uit deze regio komen uit volgende
waterlopen: de Zwarte Beek, de Bolderbergbeek, de Roosterbeek, de
Zonderikbeek en de Slangbeek. De waterlopen zijn, met uitzondering van de
Zwarte Beek l gelegen binnen het vijvercomplex Midden-Limburg. Na analyse
van de 2 stalen uit de Zwarte Beek kunnen we stellen dat het een homogene
groep is. Verder werden de beide populaties afkomstig uit de Bolderbergbeek
na analyse als een homogene groep beschouwd. Tenslotte werden ook de
afzonderlijke stalen uit de Roosterbeek l de Slangbeek en
de Zonderikbeek bestempeld als homogeen. Wanneer we alle onderzochte
populaties uit het Noord Demerbekken samen onderwerpen aan een PCA, komen
we tot de conclusie dat bovenvermelde populaties één homogene groep vormen
(Figuur niet weergegeven). Voor biometrische kenmerken, zie Bijlagen 6
t.e.m. 10.

Noord en Zuid Demerbekken
In Figuur 28 stellen we vast dat de blauwbandgrondels uit het Noord
Demerbekken voor een groot deel overlappen met die van het Zuid
Demerbekken. Beide groepen kunnen noch op de tweede noch op de derde factor
van elkaar onderscheiden worden. Er valt echter op te merken dat de
specimens van het Zuid Demerbekken, die in de negatieve sector van factor 2
liggen en volledig overlappen met de populaties uit het Noord Demerbekken,
allen afkomstig zijn uit de Melsterbeek.
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Figuur 28. Plot van de 2e en 3e factoren van een PCA op basis van 35
loggetransformeerde morfometrische variabelen genomen op specimens van
Pseudorasbora parva: * = Noord Demerbekken (n=100); 0 = Zuid Demerbekken
(n=91) .

Beneden-Zeeschelde en Demer
Wanneer we de populatie afkomstig uit de Beneden-Zeeschelde vergelijken met
de populaties uit het Demerbekken, constateren we dat deze populatie sterk
overlapt met de specimens uit het Noord Demerbekken en in mindere mate met
de specimens afkomstig uit het Zuid Demerbekken (Figuur 29). De specimens
van de Beneden-Zeeschelde bevinden zich overwegend in de negatieve sector
van factor 2. Echter, er was een duidelijk morfologisch verschil waar te
nemen tussen de populaties afkomstig uit de Herk (Zuid Demerbekken,
hoofdzakelijk in de positieve sector van factor 2 gelegen) en de Beneden
Zeeschelde. In Figuur 30 wordt het meest scheidende kenmerk voor beide
populaties uitgezet t.o.V. de vorklengte. We stellen vast dat de
blauwbandgrondels uit de Beneden-Zeeschelde doorgaans een grotere
snuitlengte hebben dan die van de Herk .
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Figuur 29. Plot van de 2e en 3e factoren van een PCA op basis van 35
loggetransformeerde morfometrische variabelen genomen op specimens van
Pseudorasbora parva: * = Noord Demerbekken (n=100); 0 = Zuid Demerbekken
(n=91); ~ = Beneden-Zeeschelde (n=26).
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Figuur 30. Plot met de meest scheidende variabele (snuitlengte in %
koplengte) i.f.v. de vorklengte (in mm) voor de populaties uit de Herk en
de Beneden-Zeeschelde. * = Beneden-Zeeschelde (n=26); 0 = Herk (n=42).

Stalen uit lentische systemen
De onderzochte populaties zijn afkomstig uit volgende stilstaande wateren:
de vijvers van Berlarebroek (Berlare), de vijvers van Tielrodebroek
(Temse) , de vijvers van de Abdij van 't Park (Leuven), viskwekerij Toelen
(Oostham) , viskwekerij Bijnens (Zonhoven) en de vijvers van het
vijvercomplex 'De Maten'. Na analyse van iedere populatie afzonderlijk
kunnen we stellen dat het telkens om een homogene groep gaat. Aangezien de
stalen uit Berlare- en Tielrodebroek geografisch dicht bij elkaar liggen en
binnen het stroomgebied van de Boven-Zeeschelde liggen, werden beide
populaties met elkaar vergeleken. Na analyse mogen we stellen dat het om
een homogene groep gaat. In de verdere analyses worden de populaties van
Tielrode- en Berlarebroek samen genomen en vergeleken met de populatie uit
de Abdij van 't Park. Na analyse blijkt ook hier dat we te maken hebben met
een homogene groep (Figuren niet weergegeven). Vervolgens worden de overige
vijverstalen aan de analyse toegevoegd. Figuur 31 illustreert dat de
populatie uit De Maten in zekere mate morfologisch verschilt met de
populatie afkomstig van de viskwekerij Bijnens en de groep gevormd door de
populaties uit Berlare- en Tielrodebroek en de Abdij van 't Park. De
populatie van De Maten bevindt zich in de positieve sector van factor 2. De
populatie afkomstig uit de viskwekerij Bijnens en de homogene groep gevormd
door de populaties uit Berlare- en Tielrodebroek en de Abdij van 't Park
liggen grotendeels in de negatieve sector van factor 2. De populatie
afkomstig uit de viskwekerij Toelen lijkt een intermediaire positie in te
nemen. Verder valt op te merken dat de stalen van kwekerij Bijnens en die
van Berlare- en Tielrodebroek en Abdij van 't Park uitwendig duidelijk
verschillen in kleur. De blauwbandgrondels uit kwekerij Bijnens zijn licht
bruin gekleurd. De overige hebben (vooral die uit Berlarebroek) een
blauwzwarte kleur op de kop, het lichaam en de vinnen. Voor biometrische
kenmerken, zie Bijlagen 11 t.e.m. 16.

91



3r----~-----_,_--------------_,

2

-2

-3

-4

:.-....-....

3,52,51,50.5

FACTOR2

-0.5-1,5

-5 L- -..L --'

-2,5

Figuur 31. Plot van de 2e en 3e factoren van een PCA op basis van 35
loggetransformeerde morfometrische variabelen genomen op specimens van
Pseudorasbora parva: * = Berlarebroek, Tielrodebroek en Abdij van 't Park
(n=60) i 0 = De Maten (n=23) i ~ = kwekerij Toelen (n=25); + = kwekerij
Bijnens (n=25).

In Figuur 32 worden de meest scheidende kenmerken uitgezet t.o.V, elkaar
voor de populaties afkomstig uit De Maten en de bovenvermelde homogene
groep, De specimens uit De Maten hebben in het algemeen kortere pelvische
en pectorale vinnen dan de specimens uit de Abdij van 't Park, Berlare- en
Tielrodebroek.
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Figuur 32. Plot met de meest scheidende variabelen (lengte pelvische en
pectorale vinnen in % standaardlengte voor de populaties uit De Maten en de
Abdij van 't Park, Berlare- en Tielrodebroek. * = Berlarebroek,
Tielrodebroek en Abdij van 't Park (n=60); 0 = De Maten (n=23).

Vijvers en rivieren inclusief het type materiaal
Figuur 33 geeft de morfologische verschillen weer tussen al de onderzochte
Pseudorasbora parva specimens uit de verschillende hydrogeografische
bekkens van Vlaanderen. Alhoewel sommige populaties zich in bepaalde
sectoren lijken te concentreren, blijken ze allen in min of meerdere mate
te overlappen, We merken op dat de homogene groep bestaande uit de
specimens van de Abdij van 't Park, Berlare- en Tielrodebroek zich
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overwegend bevindt in de negatieve sector van factor 2 en dat de specimens
uit het Zuid Demerbekken (vooal de Herk) gelegen zijn in de positieve
sector van factor 2. De overige bestudeerde populaties nemen een
intermediaire positie in. In Figuur 34 worden de meest scheidende kenmerken
uitgezet t.o.V. elkaar voor de populaties uit de Herk en de populaties die
bovenvermelde homogene groep vormen. We kunnen stellen dat de specimens uit
de Herk doorgaans kortere vinnen hebben (zowel pectorale, pelvische,
dorsale, anale en caudale vin) dan de specimens uit Berlarebroek,
Tielrodebroek en de Abdij van 't Park. In een volgende stap worden al de
populaties afkomstig uit lentische (vijvers) en lotische (rivieren)
systemen met elkaar vergeleken samen met het type materiaal (Figuur 35) . We
kunnen in het algemeen stellen dat er een redelijke sterke overlapping is
tussen de populaties uit stilstaande wateren en uit stromende wateren en
dat er enkel verschillen kunnen worden waargenomen wanneer we de populaties
afzonderlijk bekijken. Verder stellen we vast dat de Vlaamse stalen samen
met P. p. monstrosa, P. p. depressirostris i P. p. altipinna, P. p. tenuis
en P. p. parvula één grote groep vormen. De overige ondersoorten, P. p.
parva en P. p. fowleri, liggen volledig buiten deze groep.
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Figuur 33. Plot van de 2e en 3e factoren van een PCA op basis van 35
loggetransformeerde morfometrische variabelen genomen op specimens van
Pseudorasbora parva: * = Zuid Demerbekken (n=91); + = Noord Demerbekken
(n=lOO); ~ = kwekerij Toelen (Netebekken) (n=25); 0 = Abdij van 't park
(Dijlebekken) (n=25); 0 = Boven-Zeeschelde (Berlare- en Tielrodebroek)
(n=35); 0 = Beneden-Zeeschelde (n=26).
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Figuur 34. Plot met de meest scheidende variabelen (lengte pelvische vin in
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Figuur 35. plot van de 2" en 3" factoren van een PCA op basis van 35
loggetransformeerde morfometrische variabelen genomen op specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit Vlaanderen: = lentische systemen; 0

lotische systemen; + = P. p. fowleri (n=l)j • = P. p. parva (n=2); • = P.
p. altipinna (n=4); Ä = P. p . . parvula (n=5) j 0 = P. p. tenuis (n=3) j 0 =
P. p. depressirostris (n=2) j 0 = P. p. monstrosa (n=l).

Europa
Stalen afkomstig uit lotische systemen
De Europese populaties uit stromende wateren zlJn afkomstig uit de Nestore
rivier (Umbrië, Italië), de Neajlov rivier (Roemenië) en de Aksu rivier
(Anatolië, Turkije). Na analyse van deze drie populaties kunnen we stellen
dat er geen duidelijke morfologische verschillen te merken zijn. Wel was er
een opvallend verschil in kleur. De specimens uit Italië vertoonden een
typische blauwzwarte kleur op de kop, het lichaam en de vinnen. Voor
biometrische gegevens, zie Bijlagen 17 t.e.m. 19.
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Stalen afkomstig uit lentische systemen
De Europese populaties uit stilstaande wateren zlJn afkomstig uit Tsjechië,
Duitsland en Roemenië (vijvers Nucet). Na analyse van de drie stalen kunnen
we stellen dat de specimens uit Duitsland duidelijk morfologisch
verschillen met de specimens uit Tsjechië. We bemerken dat de maximale
lichaamshoogte bij specimens uit Duitsland veel groter is dan bij de
specimens uit Tsjechië. Verder hebben de specimens uit Duitsland doorgaans
een langere dorsale vin dan de specimens uit Tsjechië (Figuren niet
weergeven). Voor biometrische gegevens, zie Bijlagen 20 en 21.

Vijvers en rivieren
In Figuur 36 worden de morfologische verschillen weergegeven tussen de
bestudeerde specimens afkomstig uit verschillende Europese wateren. We
bemerken dat de populatie afkomstig uit Tsjechië morfologisch verschilt met
die van Duitsland en Italië. De meest scheidende variabele voor factor 2 is
de oogdiameter. De specimens uit Duitsland en Italië zijn grotendeels
overlappend, ondanks het feit dat beide populaties verschillen qua
lichaamsbouw. Deze verschillen konden het best weergegeven worden met naar
% STL omgezette variabelen (Figuur 37). Daarom wordt in deze figuur de l ste

factor geplot t.o.V. de tweede. De specimens uit Duitsland bevinden zich in
de positieve sector van factor 1. De specimens uit Italië liggen in de
negatieve sector van factor 1. De meest scheidende variabelen voor factor 1
zijn de afstand tussen de anale vin en de dorsale vin en de maximale
lichaamshoogte.
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Figuur 36. Plot van de 2 8 en 38 factoren van een PCA op basis van 35
loggetransformeerde morfometrische variabelen genomen op specimens van
Pseudorasbora parva: * = Duitsland; + = Tsjechië; 0 = Italië; 0 = Roemenië
(Nucet); d = Turkije; D= Roemenië (Neajlov).
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Vijvers en rivieren inclusief het type ma teriaal
In Figuur 38 worden al de bestudeerde populaties afkomstig uit lentische
(vijvers) en lotische (rivieren) systemen in Europa met elkaar vergeleken
en dit samen met het type materiaal. We kunnen ook hier stellen dat er een
aanzienlijke overlapping is tussen de populaties uit stilstaande wateren en
stromende wateren en dat er enkel verschillen kunnen worden waargenomen
wanneer we de populaties afzonderlijk bekijken. Verder stellen we vast dat
de Europese stalen samen met P. p. monstrosa, P. p. depressirostris, P. p.
altipinna, P. p. tenuis en P. p. parvula één grote groep vormen. De overige
ondersoorten, P. p. parva en P. p. fowleri, liggen volledig buiten deze
groep.
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Figuur 38. Plot van de 2de en 3de factoren van een PCA op basis van 35
loggetransformeerde morfometrische variabelen genomen op specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit EUropa: 0 = lentische systemen (n=56) i *
= lotische systemen (n=44) i + = P. p. fowleri (n=l) i • = P. p. parva (n=2).= P. p. altipinna (n=4); A= P. p. parvula (n=5) i 0 = P. p. tenuis (n=3);
0= P. p. depressirostris (n=2); 0 = P. p. monstrosa (n=l).
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Vlaanderen en Europa
Stalen afkomstig uit lentische systemen
In Figuur 39 worden de populaties afkomstig uit stilstaande wateren in
Vlaanderen en Europa met elkaar vergeleken. Algemeen kunnen we stellen dat
al de onderzochte populaties uit de verschillende Vlaamse vijversystemen
morfologisch nauwelijks verschillen van de populaties afkomstig uit de
onderzochte Europese lentische systemen. Echter, dit neemt niet weg dat er
geen morfologische verschillen kunnen worden waargenomen tussen Vlaamse en
Europese vijverpopulaties afzonderlijk. In Figuur 39 stellen we vast dat de
specimens uit Duitsland zich bevinden in de positieve sector van factor 2
en de negatieve sector van factor 3. De specimens uit De Maten liggen in de
negatieve sector van factor 2 en 3. De specimens uit kwekerij Bijnens zijn
gelegen in de positieve sector van factor 3. De homogene groep gevormd door
de specimens uit de Abdij van 't Park, Berlare- en Tielrodebroek strekt
zich uit over de ganse figuur. De meest scheidende variabelen voor factor 2
zijn de lengte anale vin en de maximale lichaamshoogte. Voor factor 3 zijn
dat de hoogte van de anale vin en de lengte van de pelvische vin. Verder
ontbreekt de blauwzwarte kleur bij de specimens uit Tsjechië en Duitsland
die vooral typisch is voor de specimens afkomstig uit Berlarebroek en in
mindere mate voor de populaties uit Tielrodebroek en de Abdij van 't Park.
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Figuur 39. Plot van de 2 e en 3e factoren van een PCA op basis van 35
loggetransformeerde morfometrische variabelen genomen op specimens van
Pseudorasbora parva: * = Duitsland (n=27) i + =kwekerij Bijnens (n=25) i 0

De Maten (n=23) i ~ = Roemenië (Nucet) i D = Berlarebroek, Tielrodebroek,
Abdij van 't Park (n=60).

Stalen afkomstig uit lotische systemen
In Figuur 40 worden de populaties afkomstig uit stromende wateren in
Vlaanderen en Europa met elkaar vergeleken. In het algemeen kunnen we
stellen dat de populaties uit de Herk en de Gete (i.e. Kleine en Grote
Gete) morfologisch verschillen met de populaties uit Italië en Roemenië. De
specimens uit de Herk en de Gete bevinden zich in de negatieve sector van
factor 2. De specimens uit Roemenië en Italië liggen in de positieve sector
van factor 2. Verder constateren we dat de specimens uit de Beneden
Zeeschelde zich bevinden in de negatieve sector van factor 3 en dat de
specimens uit Italië in de positieve sector van factor 3 liggen. Figuur 41
geeft de morfologische verschillen (meest scheidende variabelen) weer
tussen de specimens afkomstig uit de Herk en Gete (Demerbekken) en Italië.
We kunnen stellen dat de specimens uit de Herk en de Gete doorgaans een
kleinere snuitlengte en een minder hoge dorsale vin hebben i.t.t. de
specimens afkomstig uit Italië. Een analoog resultaat werd bekomen voor de
specimens uit de Herk en Gete met die van Roemenië (Figuur niet
weergegeven) .
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Figuur 40. Plot van de 2e en 3e factoren van een PCA op basis van 35
loggetransformeerde morfometrische variabelen genomen op specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit Vlaanderen: * = Italië (n=26); 0 = Herk
en Gete (n=74); + '" Melsterbeek (n=17) i • = Neaj lov (Roemenië) (n=ll); A =
Beneden-Zeeschelde (n=26) i 0 '" Noord Demerbekken (n=100), 0 = Turkije
(n=7) .
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Figuur 41. Plot met de meest scheidende variabelen (snuitlengte in %
koplengte en de lengte van de dorsale vin in % standaardlengte) voor de
populaties uit de Herk, Gete en Italië. * = Italië (n=26) i 0 = Herk en Gete
(n=74) .

Azië
De bestudeerde populaties uit Azië zlJn grotendeels afkomstig uit China en
in mindere mate uit Japan. De bestudeerde populaties staan vermeld in
Tabellen 2 en 3 (zie materiaal en methoden). Figuur 42 illustreert de
morfologische verschillen tussen de verschillende Aziatische stalen. De
specimens uit Zhu Jiang en de Yang Tse Kiang rivier bevinden zich in de
positieve sector van factor 2. De specimens afkomstig uit Beijing, Han
Chong Fou en Lake Biwa Ko liggen doorgaans in de negatieve sector van
factor 2. De specimens uit Ning Po nemen een intermediaire positie in. De
meest scheidende variabelen voor factor 2 zijn de oogdiameter en de lengte
van de anale vin.
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Figuur 42. Plot van de 2e en 3e factoren van een PCA op basis van 35
loggetransformeerde morfometrische variabelen genomen op specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit Azië: * = Beijing (n=20); 0 = Zhu Jiang
(n=19) i + = Ning Po (n=8); • = Irrawaddy (n=7); A = Mekong (n=l) i • = Biwa
Ko (n=5); 0 = Yang Tse Kiang (n=4); • = Tone (n=4); - = China (n=l) i D =

Han Chong Fou (n=26).

Vlaanderen, Europa, Azië en het type materiaal
In Figuur 43 worden de populaties uit Vlaanderen vergeleken met de stalen
uit de andere Europese landen, de Aziatische specimens en het type
materiaal. Al de bestudeerde blauwbandgrondels vormen samen met P. p.
monstrosa, P. p. depressirostris, P. p. altipinna, P. p. tenuis en P. p.
parvula één grote groep met een grote interpopulationele variatie. De
overige ondersoorten, P. p. parva en P. p. fowleri, liggen volledig buiten
deze groep. Figuur 44 illustreert de morfologische verschillen (de meest
scheidende variabelen) tussen de populaties uit het Demerbekken en enkele
stalen (Beijing en Han Chong Fou) uit China. De specimens uit China hebben
doorgaans een langere dorsale en pelvische vin dan de specimens afkomstig
uit het Demerbekken.
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Figuur 43. Plot van de 2e en 3e factoren van een PCA op basis van 35
loggetransformeerde morfometrische variabelen genomen op specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit Vlaanderen, Europa en Azië: * = Azië
(n=97) i 0 =Vlaanderen (n=350) i A = Europa (n=100); + = P. p. fowleri (n=l)

• = P. p. parva (n=2) i • = P. p. altipinna (n=4) i A = P. p. parvula (n=5) i

o = P. p. tenuis (n=3) i 0 = P. p. depressirostris (n=2) i 0 = P. p.
monstrosa (n=l).
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Figuur 44. Plot met de meest scheidende variabelen (lengte pelvische vin in
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II.5.2.2.2. Genetische analyse
RFLP analyse
Het mitochondriaal ND5/6 locus van 2500 bp werd amplifieerd in 229
blauwbandgrondels. Een restrictiefragmentpatroon werd bekomen op basis van
7 restrictie-enzymen (HaeIII/ HinfI, RsaI, AluI/ TaqI, HpaII en MboI). De
haplotypefrequenties per haplotype en plaats zijn weergegeven in Bijlage 22
en het RFLP patroon van elk haplotype in Bijlage 23.
De frequenties van de zeven samengestelde haplotypes zijn als volgt
verdeeld:

-haplotype I: AAAAAAA: 87/229 (38 %)
-haplotype 11: BAAABAB: 26/229 (11 %)
-haplotype 111: CAAAAAA: 2/229 (1 %)
-haplotype IV; ABAAAAA: 65/229 (28 %)
-haplotype V: AAAABAB: 23/229 (10 %)
-haplotype VI: DAAABBD: 24/229 (11 %)
-haplotype VII: ECBBCCC: 2/229 (1 %)

Hieruit blijkt dat twee haplotypes (I en IV) het meest algemeen zijn. Het
voorkomen van de samengestelde haplotypes is weergegeven in Tabel 5. De
Nete, Grote Gete, Demer en Duitsland hebben de grootste
haplotypediversiteit. De Stiemerbeek, DijIe, Armenië (Jerevan), Boven
Zeeschelde 1 en Japan hebben slechts 1 haplotype. Het Japanse staal bestaat
uit slechts 2 individuen.

Tabel 5. Haplotype frequenties op basis van RFLP analyse van locus ND5/6
(2500 bp) per staalnameplaats.

Staalname laats
1 Nete
2 Grote Gete
3 Kleine Gete
4 Herk
5 Demer
6 Stiemerbeek
7 Slangbeek

Aantal Plaatsnummer (zie tabel 2)

15 9xI, 3xII, 2xIV, lxV 1, 19

la 4xI, lxII, 4xIV, lxV 8

15 9xI, lxII, 5xIV 6, 7, 18

13 7xI, 2xIII, 4xIV 2, 3

la 5xI, lxII, 3xIV, lxV 5

la 10xI 4

24 9xI, 14xIV, lxVI 9, la, 11, 12, 14, 15, 16, 17
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8 Beneden-Zeeschelde 17 5xI, 8xIV, 4xVI 13
9 Dijle 20 lxI, 2xII, 17xVI 28

10 Armenië 20 20xV 20
11 Tsjechië 14 7xI, 7xII 25
12 Boven-Zeeschelde 1 10 10xIV 36

(Tielrodebroek)

13 Italië 18 8xI, 9xII, lxIV 37
14 Boven-Zeeschelde 2 10 4xI, 6xIV 38

(Berlarebroekl
15 Duitsland 20 9xI, 2xII, 7xIV, 2xVI 39

16 Japan 2 2xVII 40

17 Dommel (Maas) 1 lxIV 42

Een minimum spanning netwerk geeft de relatie weer tussen de 7 haplotypes
(Figuur 45). De gelijkenis tussen de haplotypes I tot en met VI verwijst
naar de verwantschap tussen de vissen die wellicht uit eenzelfde regio
afkomstig zijn. Haplotype VII (enkel aangetroffen in Japan) is duidelijk
verschillend van de andere haplotypes. Verder onderzoek is nodig om na te
gaan of deze stalen wel degelijk tot dezelfde soort behoren (zie ook
sequentie analyse) .
Omwille van de slechte DNA kwaliteit van de Chinese stalen was het
onmogelijk om het ND5/6 fragment te amplifiëren. Dit probleem wordt
opgevangen door een sequentie analyse van het cytochroom b fragment (zie
verder) .

RFLP haplotypes
(651229)

"

(21129)

Figuur 45. Minimum spanning netwerk van de zeven haplotypes op basis van
RFLP analyse. Bij elk haplotype wordt de absolute frequentie vermeld.

De globale FST waarde (exclusief het Japanse staal) bedraagt 0,47 en is hoog
significant (P < 0,000001). Een populatiegenetische analyse op basis van
paarsgewijze Reynolds genetische afstanden (Bijlage 24) gegroepeerd met
multidimensionele schaling (Arlequin & Statistica), vertoont vijf groepen
(I tot V) (Figuur 46), waarbij de meeste Vlaamse stalen en het Duits staal
samenvallen (groep V). Het Dommelstaal is niet meegenomen in de analyse
(bevat slechts één individu). Indien enkel de Vlaamse stalen worden
geanalyseerd, dan wordt een gelijkwaardig beeld bekomen op de Boven
Zeeschelde 1 na die zich afzondert (Figuur 47) .
De Dijle populatie (11) is duidelijk te onderscheiden van de overige
Vlaamse stalen door de overmaat aan haplotype VI individuen (20 t.o.v. 24
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op 229 voor de totale studie). Een mogelijke verklaring zou zlJn dat er een
kolonisatie heeft plaatsgevonden van een beperkt aantal dieren afkomstig
van eenzelfde plaats met één haplotype (stichtereffect) . Hetzelfde geldt
voor het Armeens staal, welke een monomorfe populatie is nl. 20 individuen
hebben haplotype V t.o.v. 23 op 229 voor de totale studie. Bij het
Italiaanse en het Tsjechisch staal is de aanwezigheid van het haplotype 11
bepalend: respectievelijk 9/18 en 7/14 t.o.v. 26/229 voor de totale studie.
Japan daarentegen heeft 2 unieke haplotypes, die daarenboven in grote mate
verschillen van de overige.

1.B ,--------------------------,

\.~

1.0

.(l6

v
ov<nschelde 2I BC<!fcn,chelde t
ü _Cl Slangbeek

HerkL'

Kf"ine Gete v Beneden,ehelde
0::00

cte GetV";7 Höc hSl.dl (D)
Demer 0 KielDe Nete

Sliemer /~~--....
III

Jer.v~n (Arm)

2fllBOB0400
.1.0 "------------==----------"=-..------"

·OB

Dfmen,;,iol'l1

Figuur 46. populatiegenetische analyse op basis van multidimensionele
schaling (factor 1 en 2) van paarsgewijze Reynolds genetische afstanden
berekend op ND5/6 RFLP data van de Vlaamse en buitenlandse stalen. De
aanduiding van de groepen is indicatief.
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Figuur 47. Populatiegenetische analyse op basis van multidimensionele
schaling (factor 1 en 2) van paarsgewijze Reynolds genetische afstanden
berekend op ND5/6 RFLP data van de Vlaamse stalen. De aanduiding van de
groepen is indicatief.
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Hiërarchische variantieanalyse (AMOVA) gebeurde op basis van een
herschikking van de stalen per stroombekken (Tabel 6). We onderscheiden 10
groepen (met de aantallen tussen haakjes), Nete (15), Demer (82, nrs. 2
t.e.m. 7 in Tabel 2), Beneden-Zeeschelde (17), Dijle (20), Armenië (20),
Tsjechië (14) 1 Boven-Zeeschelde (20, nrs. 12 en 14 in Tabel 2), Italië
(18), Duitsland (20) en Japan (2). De ene helft van de variatie wordt

binnen populaties en de andere helft tussen de groepen gevonden. Dit
betekent dat er regionaal sterke variatie is tussen vissen, en dat er een
gelijkaardige variatie is binnen Europa.

Tabel 6. Percent variatie tussen de groepen na AMOVA analyse van de ND5/6
RFLP data. Het significantieniveau is aangegeven als ** p < 0,01.

Bron van variatie

Tussen groepen
Tussen populaties binnen groepen

Binnen populaties
Totaal

vrijheidsgraden

9

6

212
227

Percent variatie

52,78**

1,48
45,74**

Sequentiebepaling
De sequentie van 83 stalen werd bepaald over een fragment van 401 bp (langs
de L15267-primer). Er zijn in totaal 34 informatieve sites waarvan 5 (15 %)
op de derde nucleotide (Bijlage 25). Vier van de elf haplotypes zijn
singletons; haplotypes A en H komen in 50% van de stalen voor. Volgende
frequenties werden waargenomen:

haplotype A, 26/83 (31 %)
haplotype B, 1/83 (1 %)
haplotype C, 1/83 (1 %)
haplotype D, 6/83 (7 %)
haplotype E, 17/83 (inclusief referentie seq.) (20 %)
haplotype F, 2/83 (2 %)
haplotype G, 10/83 (12 %)
haplotype H, 16/83 (19 %)
haplotype I, 1/83 (1 %)
haplotype J, 2/83 (2 %)
haplotype K, 1/83 (1 %)

De verspreiding van de haplotypes is weergegeven in Tabel 7 (Bijlage 26) .
De Demer vertoont de grootste diversiteit, gevolgd door de Nete en het
Duitse staal. Alle andere stalen bevatten één of twee haplotypes (vaak toe
te wijzen aan het gering aantal stalen dat werd gesequeneerd) .

Tabel 7. Overzicht van de haplotypediversiteit van het cytochroom b locus
per staalnameplaats.

Staalnameplaats Aantal Haplotypefrequentie

1 Nete 7 4"", 1xB, 2xG
2 Grote Gete 2 1xF, lxI

3 Kleine Gete 4 3xD, lxP

4 Herk 7 6"", lxC

5 Demer 12 4"", 3xP, 4xE, lxH

6 Stiemerbeek 5 5""
7 Slangbeek 2 2xE

B Beneden-Zeeschelde 2 2xH

9 Dijle 5 5xH

10 Armenië 3 3xG

11 Tsjechië 3 2xG, '''''
12 Boven-Zeeschelde 1 5 5xH

13 Italië 4 ''''', 3xG
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14 Boven-Zeeschelde 2 5 2xA, 3xE

15 Duitsland 5 3xA, lxE, 1xH

16 Japan 2 2xJ

17 Dommel (Maas) 1 lxE

18 China 8 7xH, 1xK

De relatie tussen de verschillende haplotypes, op basis van Maximum
likelihood genetische afstanden (Li, 1997) zoals beschikbaar in het
programma 'Puzzle', is weergegeven in Figuur 48 (Bijlage 27). Het Japans
haplotype J werd niet betrokken in de analyse omwille van de te grote
verschillen met de overige haplotypes ( 7 % t.o.v. 1,5 % bij de andere
haplotypes) .
We onderscheiden 3 groepen nl. groep 1: haplotype G, H, I en Ki groep 2:
haplotype E en F; groep 3: haplotype A, B, C en D. De haplotypes die
voorkomen in de Chinese stalen zijn H en K. Deze haplotypes vinden we
eveneens terug in de Demer, Beneden-Zeeschelde, Dijle en de Boven
Zeeschelde 1 (Tielrodebroek) . Indien we dit vergelijken met de RFLP
resultaten blijkt dat deze haplotypes volledig overstemmen met haplotype
VI.

(1183) I

K(1183)

f

(2183)

E(11183) oDi (1J83)c

o
6183)

Figuur 48. Relatie tussen de verschillende haplotypes op basis van
paarsgewijze sequentieverschillen (Puzzle). Voor de gebruikte
haplotypesymbolen, zie Tabel 7.
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n.5.2.3. Discussie
II.S.2.3.1. Morfometrische resultaten
Op basis van de morfologische resultaten kunnen we stellen dat er in
Vlaanderen een morfologische diversiteit bestaat tussen verschillende
blauwbandgrondelpopulaties. Ook tussen de populaties afkomstig uit andere
Europese landen en uit Aziatische landen werden morfologische verschillen
waargenomen. Wanneer we al de specimens afkomstig uit verschillende Vlaamse
en Europese rivieren samen vergeleken met al de specimens afkomstig uit
vijversystemen, was er geen morfologisch verschil waarneembaar. Er werden
echter wel duidelijke morfologische verschillen waargenomen tussen bepaalde
vijverpopulaties en rivierpopulaties (o.a. de Herk en Berlarebroek,
Tielrodebroek en Abdij van \t park). Ook tussen verschillende stromende
wateren (o.a. Herk en Beneden-Zeeschelde) en stilstaande wateren (o.a. De
Maten en Berlarebroek, Tielrodebroek en Abdij van 't Park) in Vlaanderen
werden morfologische verschillen waargenomen.
Sinds zijn introductie en gezien de verschillende watertypen (natuurlijke
rivieren en artificiële vijvercomplexen, beken van verschillende grootte
orde en stroomsnelheid, getijdenstroom) is het vrij duidelijk dat de
blauwbandgrondel een ecomorfologische adaptatie heeft ondergaan en er een
duidelijke fenotypische plasticiteit is opgetreden. Dit stemt overeen met
het onderzoek van Movchan & Kozlov (1978) die morfologische verschillen
waarnemen tussen populaties blauwbandgrondel van de Donau, de Dniestr en de
Dniepr en stellen dat onder nieuwe levensomstandigheden een fenotypische
verandering is opgetreden in bepaalde morfornetrische kenmerken. Kotusz &
Witkowski (1998) voerden een gedetailleerde morfologische analyse uit op
specimens afkomstig uit een karpervijver in Polen en vergeleken hun
resultaten met die uit de literatuur. Beide onderzoekers concluderen dat de
tot op heden onderzochte specimens uit verschillende gebieden van Europa op
de één of andere manier wel morfologisch van elkaar verschillen en dat een
vergelijking weinig zin heeft omdat de vastgestelde morfometrische
verschillen moeilijk of zelfs onmogelijk biologisch kunnen geïnterpreteerd
worden. De oorsprong van de verschillende individuele Europese populaties
is niet grondig genoeg gekend en bovendien kunnen de verschillen in
lichaamsvariabelen een verschillende oorzaak hebben. Dergelijke
fenotypische verschillen zouden kunnen verklaard worden door een stress
reactie op een drastische verandering in de ecologische condities waarin
een soort evolueert en als gevolg hierop door de noodzaak om zich aan te
passen aan een nieuwe omgeving. De genetische structuur van een populatie
die geïntroduceerd wordt in een nieuw habitat is eveneens van groot belang.
In geval van antropogene verspreiding van een soort is de kans immers zeer
reëel dat het stichtereffect en inteelt hun effect uitoefenen (Kotusz &
witkowski, 1998). Gezien de fenotypische verschillen tussen de onderzochte
populaties suggereren we dat de populaties blauwbandgrondel in Vlaanderen
nakomelingen zijn van meerdere stichterpopulaties in de tijd, afkomstig van
een ongekend aantal grote bronpopulaties van ongekende herkomst en met een
hoge graad van intraspecifieke variabiliteit. De morfologische verschillen
zouden kunnen verklaard worden doordat tijdens de afgelopen jaren
(tijdsaspect) meerdere \founder populaties' van éénzelfde bronpopulatie met
een hoge intrapopulationele variatie hun weg vonden in verschillende
Vlaamse oppervlaktewaters (ruimtelijk aspect). Vermits deze stichters maar
een klein deel van de totale genotypische en fenotypische variatie van de
moederpopulatie vertegenwoordigen, is het niet verwonderlijk dat er
fenotypische verschillen waarneembaar zijn. Daar er zowel morfologische
verschillen zijn tussen populaties uit hetzelfde hydrogeografisch bekken
als tussen populaties van verschillende stroombekkens in Vlaanderen, mogen
we concluderen dat er in de tijd vele introducties zowel vanuit het
binnenland zelf als uit het buitenland hebben plaatsgevonden en dit over
zowat gans Vlaanderen. Dit wordt bevestigd doordat er (1) verschillen
worden aangetroffen tussen de Vlaamse stalen onderling en stalen uit andere
Europese landen en (2) verschillen waarneembaar zijn tussen de buitenlandse
stalen onderling. Het is echter onmogelijk om de initiële
verspreidingsroute van de blauwbandgrondel te reconstrueren. De specimens
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en populaties uit China en Japan vertonen immers ook een onderlinge
fenotypische variabiliteit. Het blijkt immers dat ook in China de
blauwbandgrondel via antropogene weg over het ganse land verspreid iS I

zodat het zeer moeilijk is om de bron van herkomst te achterhalen
(Kullander, pers. meded.).

We kunnen zeggen dat Pseudorasbora parva een polytypische soort is. Een
polytypische soort is per definitie een soort bestaande uit meerdere morfen
of varianten en die vaak l maar niet altijd bestaat uit meerdere
ondersoorten. De hiermee gerelateerde term polyfenisme beschrijft een
situatie waarbij één genotype twee of meer fenotypes produceert in respons
op een omgevingssignaal. Het is analoog met de term polymorfisme waarbij er
meerdere genotypes zijn. Doordat de blauwbandgrondel over de ganse
palearctische regio verspreid is, komt hij voor in verschillende
ecoregio's, milieus en habitatten. Gevolg hiervan is dat er meerdere
fenotypes geproduceerd worden als reactie op de lokale
milieuomstandigheden. Door de talrijke vistranslocaties en visuitzettingen
is het resultaat dat in gans Europa veel fenotypes voorkomen met een
heterogene verspreiding waarvan het zéér moeilijk te achterhalen is vanwaar
ze origineel afkomstig zijn. De blauwbandgrondel in Vlaanderen is dus een
heterogeen taxon met fenotypische verschillen tussen meerdere populaties al
dan niet uit hetzelfde stroombekken. De morfologische verschillen tussen de
bestudeerde Vlaamse populaties zijn hoogstwaarschijnlijk te verklaren door
meerdere introducties zowel in tijd als in ruimte uit verschillende
brongebieden. Verder zal de blauwbandgrondel ongetwijfeld een
ecofenotypische acclimatisatie hebben ondergaan aan de plaatselijke
biotopen na zijn introductie ergens in een bepaald Europees land. Wanneer
hij dan van daaruit getransloceerd wordt naar een andere Europese regio en
er in deze bepaalde regio nog andere populaties blauwbandgrondel worden
ingevoerd uit andere landen j ligt het zéér voor de hand dat er kleine
morfologische verschillen gevonden worden tussen verschillende populaties
uit hetzelfde hydrogeografisch netwerk.
Gezien er morfologische verschillen zijn tussen de Japanse specimens met
die van China en vooral het feit dat het lecto-en paralectotype van
Pseudorasbora parva parva (terra typica Japan) in onze analyse totaal
verschillend zijn van de overige bestudeerde specimens, ligt het voor de
hand dat de blauwbandgrondels ingevoerd in Europa niet uit Japan kunnen
afkomstig zijn. Vermits volgens Arnold (1990) de ondersoort Pseudorasbora
parva parva alleen voorkomt in Japan, moeten de naar Europa getransloceerde
vissen tot één van de 6 Chinese ondersoorten behoren. Uit onze analyse
blijkt ook dat de Europese populaties zeker niet Pseudorasbora parva
fowleri zijn. Dit stemt overeen met de bewering van Lo et al. (1977) die P.
fowleri als een vierde valiede soort beschouwen naast P. parva, P. pumilla
en P. elongata (zie Eschmeyer, 1998). Volgens onze resultaten vormen P. p.
altipinna, P. p. monstrosa, P. p. parvula, P. p. tenuis en P. p.
depressirostris samen met de rest van de bestudeerde populaties één grote
groep met een relatief grote variatie (met uitzondering wel van twee
specimens uit Lake Biwa Ka die naar onze mening zouden behoren tot P.
elongata). Pseudorasbora. p. altipinna, P. p. monstrosa, P. p. parvula, P.
p. tenuis en P. p. depressirostris zijn dus ofwel morfen en varianten van
een welbepaalde polytypische soort van het genus Pseudorasbora ofwel
ondersoorten van een vijfde soort van het genus Pseudorasbora. De
populaties uit Vlaanderen kunnen op basis van onze resultaten en
literatuurgegevens niet Pseudorasbora parva parva zijn. Ze gelijken echter
het meest naar uitwendige morfologie op P. p. altipinna. Figuur 56 in het
boek IEingebürgerte Fischarten' (Arnold j 1990) geeft het oorspronkelijk
verspreidingsgebied van P. p. depressirostris, P. p. parvula, P. p. tenuis,
P. p. fowleri en P. p. monstrosa dat zich uitstrekt van noord naar zuid
langsheen de oostkust van China terwijl het verspreidingsareaal van P. p.
altipinna meer landinwaarts gelegen is in Centraal-China ter hoogte van het
stroomgebied van de Yang Tse Kiang rivier. Volgens Banarescu (1990) is de
blauwbandgrondel vanuit de middenloop van de Yang Tse Kiang naar Europa
ingevoerd. Dus j is de kans vrij groot dat de Europese populaties
blauwbandgrondels behoren tot de ondersoort P. p. altipinna, zij het dat er
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een sterke interpopulationele variatie heerst tussen de verschillende
populaties als gevolg van een acclimatisatie aan de lokale biotische en
abiotische milieucomponenten. Dit neemt echter niet weg dat er geen
individuen van een andere ondersoort ingevoerd zouden kunnen zijn.
Oorspronkelijk werden enkele individuen geïmporteerd in Roemenië in het
begin van de jaren '60 gedetermineerd door Banarescu als P. p. parvula.

II.S.2.3.2. Genetische resultaten
In de genetische analyse werden zeven haplotypes gevonden door middel van
de RFLP analyse terwijl er elf haplotypes worden onderscheiden bij
sequentieanalyse. RFLP- en sequentie-haplotypes sluiten aan bij elkaar
zodat de sequentieanalyse een verfijning voorstelt van de genetische
diversiteit gevonden d.m.v. RFLP.
De haplotypediversiteit varieert van locatie tot locatie. Alle Europese
populaties (België, Duitsland, Tsjechië, Italië en Armenië) blijken
fylogenetisch verwant aan elkaar alsook met stalen uit China. De Japanse
stalen geven een grotere diversiteit dan verwacht: er is een verschil in
cytochroom b nucleotidendivergentie van gemiddeld 7 % tussen de Japanse en
de andere stalen, terwijl dit gemiddeld 1,5 % bedraagt voor alle andere
stalen (inclusief de Chinese). Bij een moleculaire klok van 1 % beantwoordt
dit aan een divergentie van 7 miljoen jaar, wat niet realistisch is.
Watanabe et al. (1999), die het mitochondriaal 168 rRNA gen als merker
gebruiken, vinden een nucleotidendivergentie van 1,8 % tussen een
continentale (Chinese stalen) en een Japanse populatie. Dit versterkt het
vermoeden dat we waarschijnlijk met een andere soort te maken hebben dan
Pseudorasbora parva ss. Verder onderzoek zal dit uitwijzen.
De populaties verschillen duidelijk van elkaar (FST = 0.47 zonder de Japanse
populatie die tot P. parva ss. hoort). De Vlaamse populaties groeperen op
de Dijle na in eenzelfde groep. Ook de Duitse stalen horen daarbij. De
andere buitenlandse stalen groeperen apart. Dit wijst op een onnatuurlijke
dispersie, dwz een analoge introductie in Duitsland en Vlaanderen en
mogelijks een andere introductiebron van de Dijlestalen (hoewel
stichtereffecten niet uitgesloten zijn). Aangezien voor de oorspronkelijke
Europese soorten nooit fylogeografische verwantschappen tussen Duitsland en
Vlaanderen worden vastgesteld, is het duidelijk dat de mens de vector is
van de verspreiding doorheen Europa. In natuurlijke populaties wordt
genetische structuur veroorzaakt door neutrale evolutie (een evenwicht
tussen mutatie, genetische drift en genmigratie) en adaptieve evolutie
(hoofdzakelijk selectie) (Hedrick, 2001). In het geval van een uitheemse
soort is die relatie niet zo eenduidig daar er onvoldoende generaties
liggen tussen het ogenblik van introductie en staalname, voor zover er
ondertussen geen additionele introducties gebeurden. Populatieverschillen
hebben dus in de eerste plaats te maken met anthropogene translocaties en
met de overleving van de uitgezette dieren.
Er is een duidelijke haplotypevariatie aanwezig binnen de meeste
populaties, wat wijst op een groot aantal stichterindividuen en het niet
voorkomen van flessenhalzen. Vermoedelijk gaat het om meerdere introducties
uit eenzelfde of verschillende bronnen daar slechts een beperkt aantal
stalen aan een specifieke regio in China (Yangtze Rivier) kunnen toegewezen
worden. Het zou zeer nuttig zijn om meer stalen van het oorspronkelijk
gebied (ondermeer bekkens van de Yangtze en Amur) te verkrijgen.
Stalen afkomstig uit Vlaamse kwekerijen zijn genetisch gelijk aan de stalen
verzameld in de natuurlijke waterlopen, wat erop wijst dat deze een bron
kunnen zijn van de uitgezette vissen. Het is bekend dat de blauwbandgrondel
zich langs visbepotingen om kan verspreiden (zie hogerop) .

II.S.2.3.3. Morfometrische en genetische resulaten
Bijgevolg kan deze morfologisch-genetische informatie geïntegreerd
besproken worden i.v.m. de bepaling van de soortstatus, de geografische
oorsprong, de intensiteit en de Vlaamse bron van de introducties. Wat
betreft de soortstatus, wordt de Vlaamse blauwbandgrondel verkeerd
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toegewezen aan de Japanse ondersoort Pseudorasbora parva parva omdat deze
ondersoort morfometrisch apart groepeert t.o.V. alle Chinese (behalve P. p.
fowleri in China) en Europese populaties (zie ook Okada, 1960). Genetisch
sluiten de Europese stalen duidelijk aan bij de Chinese stalen (ttz P. p.
altipinna) . Dus is er een zeer sterk ve~oeden dat de
ondersoortbeschrijving niet correct is. Eschmeyer(1998) vermeldt P. fowleri
als valiede soort. Er mag op gewezen worden dat Banarescu & Nalbant (1965)
het taxonniveau wellicht niet correct inschatten en mogelijks volgens onze
morfologische resultaten alle P. parva ondersoorten tot 3 soorten (P.
parva, P. fowleri en de overige Pseudorasbora populaties van de Chinese
kustzone) kunnen verheven worden. Watanabe et al. (2000) argumenteert het
voorkomen van twee monofyletische P. parva claden in Zuidoost-Azië:
mainland China en Japan (mogelijks veroorzaakt door glaciale isolatie) en
verwijst naar mogelijke introductie in Japan. Het zou dus zeer gewenst zijn
om een geïntegreerde morfometrisch l osteologische I genetische taxonomische
en fylogenetische studie uit te voeren van het genus Pseudorasbora om tot
duidelijkheid te komen.
Wat betreft de geografische oorsprong van introductie gelijken de Europese
stalen morfologisch het best op de ondersoort P. p. altipinna, die voorkomt
in de middenloop van de Yangtze l en zich differentieert van de kustvormen.
Wellicht komen de Europese blauwbandgrondels uit deze populaties, wat ook
gesuggereerd werd door Banarescu (1990). Niettemini zou het zeer
interessant zijn om verschillende staalnameplaatsen te bemonsteren in de
streek van herkomst om een duidelijk beeld te krijgen van de originele
populaties waarvan de Europese blauwbandgrondels afstammen. Dergelijke
aanpak werd met succes uitgevoerd door DilIon & Stepien (2001) op grondels
in de Grote Meren en Volckaert et al (in voorbereiding) op katvis in
Zuidoost-Azië. Logistiek is deze aanpak evenwel complex omwille van de
beperkte toegankelijkheid van het originele verspreidingsgebied.
Ten derde, wat betreft de veelvoud van de introducties I zijn de
morfologische en genetische analyses concordant op sommige plaatsen.
Bijvoorbeeld in De Maten (Stiemerbeek) is de populatie morfologisch en
genetisch homogeen, wat kan wijzen op een enkele introductie. Daar de
staalnames veelal in de middenlopen gebeurden I worden de introducties
weerspiegeld door een veelheid aan fenotypes en genotypes. De morfologische
verschillen tussen een lacustriene en een riveriene vorm worden niet
genetisch onderkend, wat kan wijzen op fenotypische plasticiteit. Aan de
andere kant I wordt de beperkte genetische variatie van sommige populaties
(zoals de DijIe) niet weerspiegeld in een morfologisch karakteristieke

vorm.
Tenslotte, wat betreft de verwijzing naar kwekerijen als bron van de
uitheemse soorten, werden er in totaal twee viskwekerijen (Nete en
Slangbeek) morfologisch en genetisch bestudeerd. Genetisch vertoonden ze
een hoge variabiliteit, morfometrisch waren ze homogener, wat inconclusief
is. De beste methode om dit verband op te helderen is gebruik te maken van
hoogvariabele genetische merkers (genetische vingerafdrukken met DNA
microsatellieten) .
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/l.5.3. Een populatiedynamische benadering
11.5.3.1. Materiaal en methoden
II.S.3.l.1. Gegevensverzameling
In onderlinge samenwerking met de Provinciale Visserijcommissies en de
Afdeling Bos en Groen (AMINAL) voert het Instituut voor Bosbouw en
Wildbeheer (lBW) reeds sinds enkele jaren systematisch visbestandopnames
uit op de Vlaamse openbare wateren. Gezien de nood aan essentiële
informatie over de visbestanden in het kader van de bekkenwerking en de
waterzuiveringsprogramma's, werd in december 1992 gestart met een onderzoek
naar de ichthyofauna in het Demerbekken (De Charleroy & Beyens, 1998). In
totaal werden 221 punten bemonsterd tijdens de periode december 1992 
februari 1996. Naar aanleiding van onderhavig VLINA 00/11 project, in het
licht van de 'Inventarisatie van visbestanden in de Vlaamse binnenwateren'
(MINA-plan, 2000) en in functie van de Demerstudie (Breine et al., 1999)
werden tussen april 1999 en juni 2001 een groot aantal (n=171) van deze
staalnamelocaties herbemonsterd. Wegens tijdsgebrek konden 50 sites niet
opnieuw onderzocht worden. Bijlage 28 geeft de lambertscoördinaten, de
afvisdata, de lengte van het bemonsterd traject en het aantal gebruikte
anoden weer van de plaatsen die bij deze studie betrokken werden. Figuur 49
stelt de staalnamelocaties voor in het hydrografisch bekken van de Demer.
De visbestandopnames werden telkens uitgevoerd door middel van
elektrovisserij. Hiertoe wordt door middel van een generator een elektrisch
veld opgewekt tussen twee polen die zich in het water bevinden. De
negatieve pool (kathode) is een metalen kabel die in het water ligt,
terwijl de positieve pool (anode) wordt gevormd door een stroomgeleidend
schepnet. Onder de invloed van het elektrisch veld (400 tot 600 Volt bij 10
Ampère) worden de vissen naar de positieve pool gedreven, raken verdoofd en
kunnen worden opgeschept. Bij een correcte uitvoering berokkent deze
techniek vrijwel geen blijvende schade aan de vissen. Er wordt steeds tegen
de stroomrichting in gevist, zodat verdoofde vissen naar het schepnet toe
drijven en het water voor de vissers niet vertroebeld wordt (Van Thuyne &
Belpaire, 1997j Coad, 1998). Bij de bemonsteringen wordt systematisch een
strook van lOOm in stroomopwaartse richting afgevist. Afhankelijk van de
breedte van de waterloop worden één of twee anoden aangewend (Van Thuyne &
Belpaire, 1997).
Opdat zoveel mogelijk plaatsen zouden kunnen geïnventariseerd worden op één
werkdag, geeft het IBW de voorkeur aan een éénmalige afvissing per locatie.
Als gevolg hiervan kan de visbiomassa per eenheid van oppervlakte niet
exact berekend worden en moet rekening gehouden worden met een
onderschatting van het visbestand. Vermits echter voor de verschillende
staalnamepunten telkens eenzelfde werkwijze wordt aangewend, kan deze
beschouwd worden als een gestandaardiseerde methode, waarbij de bekomen
gegevens onderling vergelijkbaar zijn.

II.5.3.l.2. Statistische analyse
Voor de verwerking werden de vangstgegevens omgezet naar aantallen of
biomassa per lOOm. Uit praktische overwegingen werd bij de statistische
analyses het Demerbekken op basis van diens hydrageografie opgesplitst in
een aantal subregio's: Demer, Gete, Herk, Mangelbeek, Motte, Munsterbeek,
Winge en Zwarte Beek (zie Bijlage 33). Aangezien de staalnamepunten,
gelegen binnen eenzelfde subregio, een nauw verwante vissamenstelling
kennen (afhankelijke gegevens), moet bij de statistische analyses rekening
gehouden worden met een bijkomende random factor, nl. de subregio.
Op de gegevens werden een aantal niet-parametrische testen uitgevoerd. Voor
elke vissoort werd per subbekken aan de hand van de wilcoxon matched pairs
test en de Kruskal-Wallis rank sum test nagegaan of deze een significante
toename of afname heeft gekend. Bij de Wilcoxon test wordt als nulhypothese
vooropgesteld dat het verschil tussen de gegevens (aantal of biomassa per
lOOm of gemiddelde lengte van de vissoort) uit de recente staalnames en de
vroegere afvissingen equivalent is aan nul, of met andere woorden dat de
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vissoort een statische evolutie kent. De Kruskal-Wallis test vergelijkt de
vangstgegevens uit beide periodes rechtstreeks met elkaar en schuift als
nulhypothese naar voor dat de waarden van beide gegevensgroepen niet van
elkaar verschillen.
Aan de hand van de niet-parametrische 8pearmans correlatie test is zowel
voor de aantalgegevens als de biornassagegevens het verband tussen de vissen
onderling nagegaan. Ter controle van deze resultaten is een regressie
analyse uitgevoerd, waarbij telkens de gegevens (hetzij evolutie in
aantallen, hetzij evolutie in biomassa/s) van twee verschillende vissoorten
ten opzichte van elkaar werden uitgezet.

II.S.3.1.3. Ichthyologische integriteitcoëfficiënten
In navolging van Bianco (1995) is voor elke staalnameplaats de graad van
degradatie van het oorspronkelijk visbestand ingeschat door middel van een
drietal ichthyologische coëfficiënten. Hiervoor wordt een onderscheid
gemaakt tussen origineel inheemse vissoorten (soorten die zonder enige
menselijke tussenkomst op die plaats voorkomen), gemanipuleerde inheemse
vissoorten (soorten die inheems zijn, maar door de mens op die plaats
worden uitgezet) f geacclimatiseerde uitheemse soorten en sporadisch
voorkomende uitheemse soorten. Wanneer inheemse bestanden aangerijkt zijn
met allochtone, conspecifieke specimens (af te leiden uit de
herbepotingsplannen van de Provinciale Visserij commissie) worden die
soorten in elk van de categorieën meegerekend. Wanneer bijvoorbeeld op een
plaats blankvoorn is gevangen, een soort waarvan geweten is dat ze frequent
wordt uitgezet binnen het Demerbekken, dan worden deze soort herhaaldelijk
bij zowel \origineel inheems' als in de categorie \gemanipuleerd inheems'
meegeteld.
Uitgaande van deze opdeling, worden volgende indices berekend:

• de faunistische integriteit (FI) = de verhouding tussen het aantal
origineel inheemse soorten en het totaal aantal soorten

• de zoogeografische integriteit (ZI) = de verhouding tussen het totaal
aantal inheemse (origineel + gemanipuleerd) soorten en het totaal
aantal soorten

• de genetische integriteit (GI) = de verhouding tussen het aantal
origineel inheemse soorten en het totaal aantal inheemse soorten

De coëfficiënten variëren van 0 (volledig gecontamineerde visfauna) tot 1
(niet gecontamineerde visfauna) . Voor sites waar geen vissen worden
aangetroffen, kunnen deze indices niet berekend worden. De algemene
degradatiecoëfficiënt (AC) van een plaats wordt uitgedrukt door:

AC = [FI+ZI+GI] / 3

Bij conventie (Bianco, 1995) worden drie niveaus toegekend aan de graad van
alteratie van de visfauna van een staal:

• AC > 0,80: goed bewaard origineel visbestand
• 0,79 > AC > 0,40: matig beïnvloed visbestand
• 0,39 > AC > 0: sterk gedegradeerd visbestand
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Figuur 49. Cartografische voorstelling van de staalnameplaatsen in het Demerbekken.
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II.5.3.2. Resultaten
II.5.3.2.1.Het inheems en uitheems visbestand in het Demerbekken
Van de 171 bemonsterde locaties waren er tijdens de eerste staalnameperiode
(1992-1996) 45 plaatsen (26,3%) waar geen vis werd aangetroffen (zie
Bijlage 31). Bij negen waterlopen (Rodebeek, Broekbeek, Abtsgracht, Gete
(na samenvloeiing van de Grote en de Kleine Gete) , Hulpe, Laarbeek,
Wingebeek, Cicindria en Molenbeek-Gete) kon van op geen enkel staalnamepunt
vis worden genoteerd. Tijdens de recentste veldcampagne werden nog steeds
31 'dode sites' (18,1%) gevonden (Bijlage 32). Acht waterlopen (Vloot,
Bezoensbeek, Rodebeek, Kleine Beek, Middelbeek, Laarbeek t Kleine Laak en
Wingebeek) waren over al hun staalnamepunten visloos.
In de periode 1992-1996 herbergden 84 van de 171 lokaliteiten (49,1%) een
of meerdere, geacclimatiseerde uitheemse vissoorten (zie Tabel 8). Met
uitzondering van de visloze waterlopen, waren toen nog negen beken
(Krombeek, Bezoensbeek, Herkebeek, Grote Gete, Zevenbronnenbeek, Dormaalse
beek, Kleine Laak, Kraaiwinkelbeek en Grote Losting) over al hun
staalnameplaatsen vrij van uitheemse soorten. De laatste visstandgegevens
laten blijken dat 97 plaatsen (56,7%) 'besmet' zijn met geacclimatiseerde
niet-inheemse vissoorten. Behalve de dode waters, kenden vijf waterlopen
(Waterloop nr. 615, Zevenbronnenbeek, Dormaalse beek, Abtsgracht en Hulpe)
op alle plaatsen een zuiver inheems visbestand.

Tabel 8. Verdeling van de staalnamepunten in beide afvissingsperiodes.

Ntotnl=171 staalnamelocaties Staalnames 1992-1996 Staalnames 1999-2001

# locaties visloos 45 (26,3%) 31 (18, Hl

# locaties met zuiver inheems visbestand 42 (24,6%1 43 (25,1%)

# locaties met 1 uitheemse soort 39 (22.8%1 42 (24,6%1

# locaties met 2 uitheemse soorten 23 (13,5%) 32 (lB,7%)

# locaties met 3 uitheemse soorten 18 (10,5%) 15 (8.8%)

# locaties met 4 uitheemse soorten 2 (1.2%1 7 (4.1%1

# locaties met 5 uitheemse soorten 2 (1.2%) 1 (0.6%1

Tijdens de eerste staalnameperiode werden in het ganse Demerbekken 28
verschillende vissoorten aangetroffen, waarvan 8 uitheemse soorten (28,6%)
Tijdens de recentste afvissingen (1999-2001) werd het voorkomen van 32
vissoorten vastgesteld, waarvan 8 uitheemse soorten (25,0%). Eén uitheemse
soort die tijdens de eerste bemonsteringscampagne werd aangetroffen, kon nu
niet meer teruggevonden worden, namelijk de zilverkarper. 'Nieuwe'
vissoorten ten opzichte van de eerste periode zijn: elrits Phoxinus
phoxinus, kopvoorn, alver Alburnus alburnus, gestippelde alver Alburnoides
bipunctatus en één uitheemse soort, snoekbaars. Van twee soorten konden
telkens twee variëteiten worden aangetroffen: karper-goudkarper en winde
goudwindej de goudvis werd systematisch als giebel gedetermineerd (zie
Bijlage 29 en Bijlage 30).
Figuren 50 en 51 illustreren dat het aantal vissoorten per locatie een
stijgende trend vertoont. Voor 55 plaatsen geldt een afname van het
soortenaantal, 36 sites kennen eenzelfde aantal en 80 locaties herbergen nu
meer soorten in vergelijking tot de vorige staalnames. Zoals reeds hoger
werd aangehaald, komen nu minder visloze plaatsen voor. Globaal genomen,
kan men stellen dat het aantal locaties met weinig soorten is afgenomen ten
voordele van het aantal plaatsen met meer soorten. Er komen echter wel
duidelijk meer sites (16) voor die slechts één vissoort huisvesten. Van
deze laatste waren er nog acht visloos tijdens de vorige veldcampagne.
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Evolutie aantal soorten per staalnameplaats
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Figuur 50. Evolutie van het aantal vissoorten per locatie.

-------------------,
Aantal soorten per staalnameplaats

--- -- -- ----
---------

-----

1-:::- - -------------

•
Figuur 51. Aantal vissoorten per staalnameplaats. De blauwe balken stellen
de gegevens van de eerste visbestandopnames voor, de rode staan
representatief voor de recentste afvissingsgegevens.

De verandering van het aantal uitheemse vissoorten per staalnameplaats is
voorgesteld in Figuur 52. Tijdens de recentste visbestandopnames kwamen op
36 locaties minder uitheemse soorten voor dan bij de eerste staalnamesi 77
plaatsen zijn stabiel gebleven en 58 plaatsen tellen een groter aantal
uitheemse soorten.
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Evolutie aantal uitheemse soorten per
staalnameplaats
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Figuur 52. Evolutie van het aantal niet-inheemse vis soorten per locatie.

Het aantal vissoorten is dus op een ruim aantal plaatsen lichtjes
toegenomen. Sommige vissoorten hebben zich meer verspreid binnen het
Demerbekken en kunnen nu op een groter aantal staalnameplaatsen
teruggevonden worden (Figuur S3). De expansie van het blauwbandgrondel
bestand blijkt de voornaamste oorzaak te zijn van de toename in het aantal
uitheemse soorten per site. Dit zal verderop in dit rapport aangetoond
worden, maar de sterke stijging in het aantal vindplaatsen van
blauwhandgrondel is hiertoe reeds een eerste aanwijzing.

Evolutie aantal vindplaatsen per soort
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Figuur 53. Verandering van het aantal vindplaatsen per soort.

Van de 45 plaatsen die voorheen visloos waren, werd op 28 sites vis
aangetroffen tijdens de laatste afvissingscampagne. De helft van deze
lokaliteiten bezat nu zelfs minstens drie vis soorten (zie Figuur 54) .
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Aanlal visaoorten per nieuw gekoloniseerde sl8alnameplaals
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Figuur 54. Verdeling van het aantal nieuw gekoloniseerde staalnameplaatsen
volgens het aantal vissoorten per locatie.

In 54% van de gevallen bevindt zich blauwbandgrondel onder het nieuwe
visbestand. Respectievelijk 43% en 32% van de lokaliteiten herbergt
driedoornige stekelbaars eO/Of giebel. Deze drie soorten behoren duidelijk
tot de pioniers wat betreft het koloniseren van (opnieuw) leefbare
plaatsen. Het zijn resistente soorten die gemakkelijker dan andere soorten
kunnen overleven in waterlopen die onderhevig zijn aan diverse antropogene
invloeden. Ze kunnen bestempeld worden als cultuuropvolgers.
Blankvoorn en zonnebaars komen voor in 25% van de bestanden en
riviergrondel werd aangetroffen in 21% van de gevallen. Ook deze soorten
zijn vrij bestendig jegens een negatieve waterkwaliteit. Bovendien werden
blankvoorn en riviergrondel in hun verspreiding geholpen door jaarlijkse
herbepotingen die in het verleden hebben plaats gevonden.
Onderstaande grafieken geven een weerspiegeling van de soortensamenstelling
over alle onderzochte plaatsen van het Demerbekken in de beide
afvissingsperiodes. Figuur 55 en 56 tonen de relatieve bijdrage van de
verschillende vissoorten op basis van hun totale aantallen, respectievelijk
tijdens de eerste en de tweede staalnameperiode. Hierbij valt op dat
driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius,
giebel en zonnebaars een achteruitgang vertonen. Winde, riviergrondel,
blankvoorn, bittervoorn en blauwbandgrondel zijn procentueel toegenomen in
vergelijking met de periode 1992-1996. De significantie van deze
ogenschijnlijke toenamen en afnamen is ook statistisch getest (zie verder) .
~----------
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stelling in de eerste staal
nameperiode op basis van de
aantalsgegevens.

Figuur 56. % soortensamen
stelling in de tweede staal
nameperiode op basis van de
aantalsgegevens.
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Het procentuele aandeel van de soorten, berekend op basis van de totale
gevangen biomassa, verschilt in zekere mate van de vorige resultaten, maar
laat toe min of meer overeenstemmende conclusies te trekken (zie Figuur 57
en Figuur 58) .

Biomassaverdeling (1992-1996) Biomassaverdeling (1999-2001)
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Figuur 57. % soortensamen
stelling in de eerste staal
nameperiode op basis van de
biomassagegevens.

Figuur 58. % soorten
samenstelling in de tweede
staalnameperiode op basis
van de biomassagegevens.

Opnieuw blijken de sterkere terugval van giebel en de lichte achteruitgang
van driedoornige stekelbaars. Baars en karper vertonen eveneens een daling
van hun relatieve, totale biomassa. Blankvoorn, kopvoorn, kolblei Blicca
bjoerkna, riviergrondel, paling Anguilla anguilla en winde hebben een
belangrijkere procentuele inbreng dan tijdens het vorige visstandonderzoek.
De statistische relevantie van deze trends is verderop onderzocht.
In Tabel 9 is een gedetailleerd overzicht gegeven van de vangstgegevens uit
de eerste staalnameperiode. Zoals hoger vermeld, werden voor elke
staalnameplaats alle gegevens uitgerekend voor een standaard trajectlengte
van lOOm. De kolommen geven weer op hoeveel lokaliteiten en met welke
frequentie (relatief ten opzichte van het totaal aantal lokaliteiten) elke
vissoort werd aangetroffen, hoeveel individuen werden gevonden en het
totaal gevangen gewicht.
In het totaal zijn 21269 vissen gevangen, goed voor 322872 gram totale
biomas~a. Bij deze visbestandopnames maken de uitheemse soorten 23,7% uit
van het totaal aantal gevangen individuen. Het gewichtsaandeel bedraagt
8,7%; de niet-inheemse vissen die in onze Vlaamse openbare wateren worden
aangetroffen, zijn immers veelal kleinere soorten.
Hoewel het meest recent geïntroduceerd, is de blauwbandgrondel de talrijkst
voorkomende uitheemse soort binnen de hier bemonsterde locaties. Dit uit
zich zowel in het aantal 'besmette' sites als in het aantal individuen.
Over de ganse dataset genomen, is de blauwbandgrondel - op driedoornige
stekelbaars na - zelfs de belangrijkste soort wat het aantal aangetroffen
individuen betreft. Qua totale biomassa is de zonnebaars de sterkst
vertegenwoordigde uitheemse vissoort, gevolgd door de blauwbandgrondel.
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Tabel 9. Overzicht van de vangstgegevens in 1992-1996

ViS800rt # Sites Frequentie (n=171) Ll1l (Aantal/lOOm) L111 (Biomassa glIOOm)

100 stekelbaars 59 34,5\ 816 1249

30 stekelbaars 88 51,5\ 6125 10647

Amerikaanse hondsvis 18 10,5% 242 2662

Baars 47 27,5\ 1150 32481

Beekforel 5 2,9% 33 327

Beekprik 6 3,5\ 430 3053

Bermpje 32 18,7\ 1119 6523

Bittervoorn 12 7,0% 59 139

Blankvoorn 57 33,3% 2221 46558

Blauwbandgrondel 48 28,1% 2426 5275

Brasem 12 7, ot 125 8977

Amerikaanse dwergmeerval 16 9,4% 101 3141

Zilverkarper 1 0,6\ 1 1906

Giebel 63 36,8% 1881 110535

Grote modderkruiper 3 1,8% 10 7666

Karper 32 18,7% 141 26430

Kolblei 4 2,3\ 59 1211

Paling 6 3,5\ 8 1638

Dikkopelrits 2 1,2% 3 12

Pos 3 1,8% 7 132

Regenboogforel 2 1,2% 3 3239

Rietvoorn 41 24% 712 10649

Riviergrondel 44 25,7% 1042 a082

Snoek 10 5,8% 24 5288

Vet je 23 13,5t 197 495

Winde 17 9,9% 123 5317

Zeelt 29 17% 143 7794

Zonnebaars 42 24,6\ 2068 11446

De vangstgegevens van de laatste bemonsteringscampagne ZIJn in Tabel 10
samengevat. Bij deze bestandopnames zijn 12966 individuen gevangen, welke
een totale biomassa van 252653 gram kennen. Het aantal uitheemse vissen
bedraagt 21,3% van het totaal aantal gevangen individuen en komt overeen
met een gewichtsprocent van 7,3%. Opnieuw is de blauwbandgrondel, zowel in
verspreiding als qua aantallen, de belangrijkste uitheemse soort. Wanneer
de biomassa van de verschillende uitheemse soorten in beschouwing wordt
genomen, komt bruine Amerikaanse dwergmeerval op de eerste plaats gevolgd
door zonnebaars, regenboogforel en op de vierde plaats de blauwbandgrondel.

Tabel 10. Overzicht voor de recente bemonsteringsperiode.

vissoort #I Sites Frequentie (n=171) L171 (Aantal/lOOm) L171 (Biomassa gIlOOm)

10D stekelbaars 49 28,7\ 306 456

3D stekelbaars 78 45,6\ 2487 5332

Alver 5 2,9\ 3 58

Amerikaanse hondsvis 14 8,2\ 116 713

Baars 45 26,3\ 439 11632

Beekforel 5 2,9\ 63 8201

Beekprik 6 3,5\ 44 189

Bermpje 35 20,5\ 485 3597

Bittervoorn 16 9,4% 333 535

Blankvoorn 65 38\ 2336 45057

Blauwbandgrondel 81 47,4t 2073 3500

Brasem 13 7,6\ 29 6666

Amerikaanse dwergmeerval 21 12,3\ 119 5568

Elrits 1 O,6t 1 12

Gestippelde alver 3 l,8t 4 46

Giebel 63 36,8% 844 49239
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Grote modderkruiper 7 4,1\ 1 25
Karper 24 14\ 44 32718

Kolblei 17 9,9\ 60 1660
>

Kopvoorn 11 6,4\ 167 6223
paling 18 10,5\ 41 8268

Dikkopelrits 7 4,1\ 36 157

Pos 3 1,8\ • 124

Regenboogforel 4 2,3\ 5 4084

Rietvoorn 3. 22,8% 117 3290

Riviergrondel 67 39,2% 1990 24765

Snoek • 5,3\ 25 6775

Snoekbaars 1 0,6\ 1 85
Vet je 20 11,7\ 48 '7
Winde 3. 22,8\ 327 15972

Zeelt " 11,1\ 48 3167

Zonnebaars 41 24\ 365 4442

In vergelijking met de eerste visbestandopnames werden in 1999-2001 minder
vissen aangetroffen. We stellen een daling vast van 8303 individuen, goed
voor 70219 gram. Vermits nu op meer plaatsen vissen werden aangetroffen, is
de achteruitgang in principe lokaal nog iets groter dan deze cijfers
aangeven. Als enkel die locaties in rekening worden gebracht waar tijdens
de eerste periode vis werd gevangen, zien we een achteruitgang van 9667
individuen of 93180 gram.
Bij verschillende soorten (en in het bijzonder bij giebel) is een zekere
terugval opgetreden. Andere soorten zoals bermpje Barbatula barbatula ,
blankvoorn, bittervoorn, blauwbandgrondel, Amerikaanse dwergmeerval,
kolblei, paling, riviergrondel en winde zijn globaal gezien min of meer
stagnant gebleven. In de relatieve aantal- en biomassaverdeling (zie hoger)
is aangetoond dat de verhoudingen tussen de diverse vissoorten lichtjes
gewijzigd zijn. Die soorten die procentueel zijn toegenomen, blijken
overeen te komen met de soorten die in absolute biomassa (aantallen) min of
meer constant gebleven zijn. Merk op dat het aandeel aan uitheemse soorten
quasi onveranderd is, zowel voor de aantallen (23,7% versus 21,3%) als voor
het gewicht (8,7% versus 7,3%).
Bepaalde vissoorten kunnen in vergelijking tot de eerste staalnames op een
groter aantal staalnameplaatsen aangetroffen worden. Zo is het aantal
lokaliteiten waar bittervoorn is gevangen, gestegen van 12 (7%) naar 16
(9,4%) en voor blankvoorn van 57 (33,3%) naar 65 (38%). Enkele soorten
worden gekenmerkt door een vrij sterke uitbreiding waarbij het aantal
vindplaatsen soms meer dan verdubbeld is, zoals kolblei van 4 locaties
(2,3%) naar 17 (9,9%), paling van 6 (3,5%) naar 18 (10,5%), riviergrondel
van 44 (25,7%) naar 67 (39,2%) en winde van 17 (9,9%) naar 39 (22,8%).
De meest opvallende progressie is echter te vinden bij de blauwbandgrondel
die een uitbreiding kent van 48 (28,1%) naar 81 staalnameplaatsen (47,4%).
De kolonisatie van het Demerbekken die tijdens de eerste veldcampagne werd
opgemerkt, lijkt zich geleidelijk verder te zetten.
Ook onder de andere uitheemse soorten hebben een aantal soorten hun
verspreidings-areaal vergroot, zoals de Amerikaanse dwergmeerval van 16
(9,4%) naar 21 (12,3%) plaatsen en de regenboogforel van 2 (1,2%) naar 4
(2,3%) sites. De dikkopelrits heeft zijn aantal vindplaatsen opgetrokken
van 2 (1,2%) naar 7 (4,1%) locaties. De vraag rijst of deze soort al dan
niet op het punt staat zich verder doorheen het Demerbekken te verspreiden.
Een statistische vergelijking van de oude en de recente visstandgegevens
(wilcoxon matched pairs test en Kruskal-Wallis test) toont aan dat soorten
als kolblei, kopvoorn, riviergrondel en winde een sterk significante
toename kennen, zowel qua aantallen als qua biomassa (zie Bijlage 34 en
35). Ook het paling- en alverbestand zijn in stijgende zin geëvolueerd. Van
de uitheemse vissoorten die in het Demerbekken voorkomen, kent uitsluitend
de blauwbandgrondel een significante toename. De andere uitheemse soorten
ondergingen allen een statische evolutie. De tiendoornige stekelbaars is de
enige soort die een beduidende afname in zowel aantallen als biomassa
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vertoont. Giebel, karper en zeelt kennen een daling qua aantallen, terwijl
de afname in biomassa niet significant is.
Wat de gemiddelde lengte van de vissoorten betreft, blijkt dat baars en
giebel significant in grootte toegenomen zijn. Voor rietvoorn Scardinius
erythrophthalmus is de toename net niet significant. De gemiddelde lengte
van de blauwbandgrondelpopulatie is afgenomen (zie Bijlage 36).
Een correlatie analyse (Spearman's rank correlation) toont aan dat de
evolutie van bijna alle vissoorten gecorreleerd is met elkaar. In Bijlage
37 en 38 zijn de diverse correlatiewaarden en hun significantie weergegeven
voor blauwbandgrondel met de andere vissoorten. De correlaties tussen de
veranderingen in aantallen stemmen vrij goed overeen met de correlatie
waarden voor de veranderingen in gewichten, wat een wederzijdse bevestiging
van de resultaten inhoudt. Enerzijds kan deze correlatie het gevolg zijn
van een soortonafhankelijke respons op externe factoren (vb. stagnatie of
toename van populaties bij lokale verbetering van de waterkwaliteit) .
Anderzijds kan dit ook wijzen op een aberratie in de afvissingsmethode
waarbij door wisselende efficiëntie (bvb dalende efficiëntie op grotere
waterlopen) het vangstsucces van alle vissoorten analoge schommelingen
vertoont.
Op deze gegevens werd ook een regressie analyse uitgevoerd. De resultaten
van deze test zijn weergegeven in Bijlage 39. Tussen de gegevens van de
diverse vissoorten werd in verschillende gevallen een stijgende
regressierechte gevonden, wat nogmaals duidt op het gecorreleerd zijn van
de data.
Om de degradatie van de natuurlijke visfauna kwantitatief in te schatten,
zijn voor ieder staalnamepunt de ichthyologische coëfficiënten van Bianco
(1995) berekend. Tijdens de eerste veldcampagne kwamen 45 visloze sites
voor, waarvoor de indices niet kunnen bepaald worden. Wanneer we voor de
drie integriteitcoëfficiënten eenzelfde beoordelingsschaal hanteren als
voor de algemene degradatiecoëfficiënt (zie materiaal en methoden), kunnen
de staalnameplaatsen geclassificeerd worden zoals voorgesteld in Tabel 11
Voor iedere coëfficiënt is weergegeven hoeveel lokaliteiten respectievelijk
aan elk van de drie klassen toebehoren. De procentuele bijdrage is bepaald
op basis van het totaal aantal staalnameplaatsen waar vis is aangetroffen
(n=126) .

Tabel 11. Verdeling van de staalnameplaatsen naargelang de kwaliteit van de
visfauna (1992-1996) volgens Bianco (1995).

Faunistische integriteit (FI)
Zoögeografische integriteit (ZI)
Genetische integriteit (GI)
Algemene degradatiecoëfficiënt (AC)

Goed bewaard
42 (33,3\)

6a (54%)

90 (73, at)

55 (45,1%)

Matig beï.nvloed

69 (54,8%)

51 (40,5%)

29 (23,8%)

65 (53,3%)

Sterk gedegradeerd
15 (11,9%)

7 (5,6\)

3 (2,5\)

2 (1,6\)

De zoögeografische integriteit, een maat voor het inheems karakter van het
visbestand, toont aan dat iets meer dan de helft van de onderzochte,
visbevattende locaties slechts een geringe 'vervuiling' door uitheemse
soorten kent. Hierbinnen is van 42 sites (61,8%) het visbestand uitsluitend
uit inheemse vissoorten opgebouwd.
De faunistische integriteit kwantificeert het aantal natuurlijk
voorkomende, inheemse vissoorten in functie van het totaal aantal soorten.
In 1992-1996 bezat slechts 1/3 van de onderzochte plaatsen een minimaal
aangetast natuurlijk visbestand. De meeste locaties hebben een matige tot
sterke degradatie ondergaan als gevolg van menselijke tussenkomsten
(herbepotingen) en/of de aanwezigheid van uitheemse vissoorten.

De genetische integriteit geeft een indicatie voor de streekeigenheid van
de inheemse vissoorten. Herbepotingen zijn mede verantwoordelijk voor de
inmenging van vreemde genenpoelen in de oorspronkelijke stock. Indien het
voorkomen van inheemse soorten sterk beïnvloed (en onderhouden) wordt door
uitzettingen, zal die bepaalde site een slechte GI score behalen. Van de
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onderzochte visbestanden bezit net geen 3/4 een genetische origine die
slechts in beperkte mate aangetast is.
De algemene degradatiecoëfficiënt duidt aan in hoeverre een visbestand
beantwoordt aan de oorspronkelijke visfauna. Voor de periode 1992-1996 z1Jn
iets minder dan de helft van alle bemonsterde én visbevattende plaatsen
geclassificeerd als 'goed bewaard'. Ongeveer 55% van de lokaliteiten
vertonen tekenen van matige tot sterke degradatie van het natuurlijk
visbestand.

In Tabel 12 z1Jn voor elke waterloop de gemiddelde waarden van de diverse
coëfficiënten weergegeven voor de periode 1992-1996. De gemiddeldes voor
het ganse Demerbekken geven aan dat de natuurlijke samenstelling van de
visfauna matig tot goed bewaard is gebleven. De faunistische integriteit
integreert het gecombineerd effect van het voorkomen van uitheemse soorten
en introducties van inheemse soorten, die respectievelijk door de ZI en GI
apart worden gekwantificeerd. Daardoor scoort deze coëfficiënt altijd iets
slechter dan de ZI en GI.

Tabel 12. Ichthyologische integriteitcoëfficiënten (Bianco, 1995) van de
diverse waterlopen voor de periode 1992-1996.

Waterloop

Demer
Munsterbeek

Wilderbeek
Krombeek

Zutendaalbeek
Bezoensbeek

Stiemerbeek
Kaatsbeek
Slangbeek

Waterloop nr. 615
Zonderikbeek

Roosterbeek
Bolderbergbeek

Laambeek
Mangelbeek

Herkebeek
Mombeek

Herk

Grote Gete
Kleine Gete

Melsterbeek
Zevenbronnenbeek

Dormaalse beek
Zwart Water

Houwersbeek

Vloot
Zwarte Beek

Kleine beek

Middelbeek
WeerderIaak

Kleine Laak
Motte

Kraaiwinkelbeek

Molenbeek-Winge

Grote Losting
Gemiddelde waarde

ft Sites

22

5

1

1

3

1

1

2

1

1

1

3

2

6

3

1

5

7

3

6

5

2

2

2

1

1

11

2

1

2

1

6

1

6

1
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FI

0,57
0,79

0,67

°0,76

1

0,_

0,39
0,64

0,43

0,56

0,43

0,73

0,65

0,56

0,8

0,80

0,82

0,71

0,8

0,71
1

0,75

0,58

0,67

0,8

0,7

0,5

0,33

0,75

0,33

0,90

1

0,83

1

0,67

Z1

0,74

0,83

0,67

1

0,90

1

0,_

0,46

0,73

0,71

0,67

0,61

0,52

0,96

0,56

1

0,91

0,96

0,71

0,8

0,7

1

1

0,76

0,83

0,8

0,83

0,5

0,33

0,75

1

0,98

1

0,96

1

0,78

GI

0,69

0,95

1

°0,84

1

1

0,83

0,88

0,6

0,83

0,67

0,69

0,92
1

0,8

0,87

0,86

1

1

0,98

1

0,75

0,76

0,8

1

0,86

1

1

1

0,33

0,92
1

0,87

1

0,86

AC

0,67

0,85

0,78

0,33

0,83

1

0,6

0,56

0,75

0,58

0,69

0,57
0,65

0,76

0,70

0,87

0,86

0,88

0,81

0,87

0,8

1

0,83

0,7

0,77

0,87

0,8

0,67

0,56

0,83

0,56

0,93

1

0,89

1

0,79

De onderstaande Tabel 13 beschrijft voor de recentste visbestandopnames per
integriteitcoëfficiënt hoeveel lokaliteiten tot elk van de drie
respectievelijke klassen behoren. De procentuele bijdrage is bepaald op
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basis van het totaal aantal staalnameplaatsen waar vis is aangetroffen
(n~140) .

Tabel 13. Verdeling van de staalnameplaatsen naargelang de kwaliteit van de
visfauna (1999-2001) volgens Bianco (1995).

Faunistische integriteit (FI)
Zoögeografische integriteit (ZI)
Genetische integriteit (GI)
Algemene degradatiecoëfficiënt (AC)

Goed bewaard
36 (25,7%)

66 (47.1%)

98 (77,2%)

55 (43,3%)

Matig beinvloed
83 (59,3%)

58 (41,4%)

25 (19,7%)

68 (53,5%)

Sterk gedegradeerd
21 (15\)

16 (11,4%)

4 (3,1\)

4 (3,1\)

De verandering van de vier integriteitcoëfficiënten is grafisch voorgesteld
in Figuur 59 voor de twee periodes is aangegeven hoeveel staalname-plaatsen
respectievelijk tot elke categorie behoren. Iets minder dan de helft van de
huidige visbestanden wordt gekenmerkt door een ZI groter dan 0,8 ('goed
bewaarde inheemse visfauna') . Dit is een lichte daling ten opzichte van de
eerste bemonsteringscampagne. Het aantal sterk gedegradeerde plaatsen is
verdubbeld (van 5,6% naar 11,4%). Ook bij de Fr doet zich een gelijkaardige
trend voor. Daar, waar het aantal goed bewaarde sites voorheen 1/3 van het
totaal uitmaakte, behoort nu 1/4 tot deze klasse. Het aantal eenheden met
een goede GI ondervindt een lichte stijging. De natuurlijke bestanden
lijken relatief minder gecontamineerd te worden door inmenging van vissen
met een vreemde genetische oorsprong. Wellicht ligt het veranderend
herbepotingsbeleid van de Provinciale Visserij Commissies mee aan de basis
van deze evolutie.
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Figuur 59. Procentuele verdeling van het aantal staalnameplaatsen per
categorie voor de vier ichthyologische integriteitcoëfficiënten. De blauwe
balken stellen de gegevens van de eerste visbestandopnames voor, de rode
staan representatief voor de recentste afvissingsgegevens.
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De gemiddelde integriteitwaarden van de diverse waterlopen worden voor de
periode 1999-2001 voorgesteld in Tabel 14 De coëfficiënten, berekend voor
het ganse Demerbekken, tonen aan dat de natuurlijke samenstelling van de
visfauna matig goed bewaard is.

Tabel 14. Ichthyologische integriteitcoëfficiënten (Bianco, 1995) van de
diverse waterlopen voor de periode 1999-2001.

Waterloop

Demer

Munsterbeek
Zutendaalheek
Stiemerbeek
Kaatsbeek
Slangbeek
Waterloop nr. 615

Zonderikbeek
Roosterbeek

Steenlaak
Bolderbergbeek
Laambeek
Echelbeek
Mangelbeek
Broekbeek
Herkebeek
Oude Herk
Mombeek
Herk
Grote Gete
Kleine Gete
Melsterbeek

Zevenbronnenbeek
Dormaalse beek
Gete

Zwart Water

Houwersbeek
Abtsgracht
Zwarte Beek
Hulpe-Winterbeek
Weerderiaak
Motte
Kraaiwinkelbeek
Molenbeek-Winge
Grote Losting
Cicindria
Gemiddelde waarde

# Sites

22

4

1

1

1

1

1

1

4

1

2

5

3

4

1

1

1

5

7

5

6

5

2

4

2

4

2

1

11

1

2

7

1

6

1

1
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FI

0,7

0,59

0,57

0,25

0,17

0,5

1

0,63

0,41

0,7

0,55

0,54

0,7

0,18

0,5

0,75

0,67

0,53

0,66

0,37

0,73

0,59

1

1

0,58

0,65

0,5

1

0,7

1

0,73

0,85

0,75

0,66

0,6

0,5

0,61

ZI

0,81

0,61

0,71

0,5

0,17

0,67

1

0,75

0,51

0,8

0,73

0,73

0,73

0,47

0,5

0,88

0,67

0,83

0,75

0,51

0,79

0,59

1

1

0,75

0,77

0,5

1

0,79

1

0,79

0,96

0,75

0,73

0,8

0,5

0,71

GI

0,B6

0,94

0,8

0,5

1

0,75

1

0,83

0,81

0,B8

0,75

0,79

0,95

0,44

1

0,86

1

0,7

0,87

0,7

0,94

1

1

1

0,83

0,83

1

1

0,88

1

0,93

0,88

1

0,9

0,75

1

0,86

AC

0,79

0,71

0,7

0,42

0,44

0,64

1

0,74

0,58

0,79

0,68

0,69

0,8

0,36

0,67

0,83

0,78

0,69

0,76

0,53

0,82

0,73

1

1

0,72

0,75

0,67

1

0,79

1

0,82

0,9

0,83

0,76

0,72

0,67

0,77

De zwakke daling in vergelijking met de vorige staalnames van de algemene
degradatiecoëfficiënt (AC) is voornamelijk toe te schrijven aan de lichtjes
verminderde zoögeografische en faunistische integriteit. De gemiddelde GI
is constant gebleven. Er is met andere woorden geen verhoogde inmenging van
getransloceerde inheemse vissoorten. De gering extra kwaliteitsvermindering
van de natuurlijke visbestanden is veeleer het gevolg van een grotere input
van uitheemse vissoorten. Hoger werd reeds aangetoond dat niet zozeer de
aantallen (biomassa) van de uitheemse soorten toegenomen zijn, maar dat
veeleer het aantal vindplaatsen zich uitgebreid heeft.
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II.S.3.2.2. Het blauwbandgrondelbestand in het Demerbekken, anno 2001
In wat volgt, zal het geval blauwbandgrondel - momenteel de recentste
geacclimatiseerde vissoort voor Vlaanderen - iets verder uitgediept worden.
Tijdens de eerste bestandsopnames is bij 28,1% van het totaal aantal sites
(n=171) de aanwezigheid van Pseudorasbora parva vastgesteld. Wanneer de
visloze locaties buiten beschouwing gelaten worden, is deze soort in 38,1%
van de gevallen (n=126) present. Op 57% van de plaatsen die uitheemse
soorten bevatten (n~84), maakt ook de blauwband deel uit van het
visbestand. Tabel 15 geeft de frequenties weer van de locaties met
blauwbandgrondel, opgesplitst naargelang het aantal uitheemse soorten per
site.
Bij de laatste visstandgegevens kwam op 47,4% van de 171 onderzochte
staalnameplaatsen blauwbandgrondel voor. Wanneer enkel de vishoudende
locaties (n=140) in rekening worden gebracht, is 62,3% gekenmerkt door de
aanwezigheid van P. parva. Van alle sites die uitheemse soorten bevatten
(n~97), behoort in 83,5% van de gevallen ook blauwbandgrondel tot het
bestand.

Tabel 15. Procentuele aandelen van locaties met blauwbandgrondel in relatie
tot het aantal plaatsen met één of meerdere uitheemse vissoort.

Staalnames 1992-1996 Staalnames 1999-2001

ij locaties met blauwbandgrondel 28,2\ 71,4\
ij locaties met 1 uitheemse soort

ij locaties met blauwbandgrondel 78,3% 87,5\
ij locaties met 2 uitheemse soorten

ij locaties met blauwbandgrondel 83,3\ 100\
ij locaties met 3 uitheemse soorten

ij locaties met blauwbandgrondel 100% 100%
ij locaties met 4 uitheemse soorten
ij locaties met blauwbandgrondel 100\ 100\
ij locaties met 5 uitheemse soorten

Al deze cijfers geven duidelijk aan dat de blauwbandgrondelpopulatie
momenteel nog in expansie is en haar kolonisatie binnen het Demerbekken
geleidelijk verder zet.
Voor wat betreft het aantal gevangen exemplaren en de totale biomassa van
de blauwbandgrondels is de evolutie iets minder uitgesproken. In 1992-1996
werden 2426 individuen gevangen, die instonden voor een biomassa van 5275
gram. De laatste staalnames waren goed voor 2073 blauwbandgrondels of 3500
gram. Er is dus een zwakke vermindering opgetreden van 353 individuen (1775
gram). Wanneer de nieuw gekoloniseerde plaatsen buiten beschouwing worden
gelaten, vinden we een absolute daling van 462 individuen (2035 gram) ten
opzichte van de eerste veldcampagne in het Demerbekken. Deze daling is
statistisch niet significant.
Aangezien zich bij de meeste andere vissoorten een daling in aantallen en
biomassa heeft voorgedaan (zie hoger), heeft dit als gevolg dat de
blauwbandgrondel een relatief belangrijkere plaats is gaan innemen. P.
parva stond bij de eerste bemonsteringscampagne in voor 11,4% van het
totaal aantal gevangen vissen en 28,2% van het totaal aantal uitheemse
vissen. In biomassa uitgedrukt, bedragen de verhoudingen respectievelijk
1,3% en 18,7%. Tijdens de recentste bestandopnames vormde het aandeel aan
blauwbanden 16% van het totaal aantal vissen en 75% van het totaal aantal
uitheemse soorten, of in gewichtspercent respectievelijk 1,4% en 18,8%. De
plotse, overwelmende bovenhand in aantallen van P. parva ten aanzien van de
andere uitheemse soorten is voornamelijk te wijten aan de sterke terugval
van het aantal zonnebaarzen (van 11446 naar 4442 individuen). Aangezien
deze vermindering zich voordoet bij alle grootteklassen, ligt een eventuele
sterke competitie door blauwbandgrondel waarschijnlijk niet aan de basis
van deze uitdunning.
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Uit de statistische analyses van de aantal- en biomassagegevens per
subbekken (zie bijlage 33 1 34 en 35) volgt dat zich een significante
toename van blauwbandgrondel heeft voorgedaan. Ondanks de zopas aangetoonde
neiging tot een algehele afname van het visbestand duidt de Wilcoxon test
erop dat de individuele subbekkens doorgaans een aanrijking van
blauwbandgrondels hebben gekend in vergelijking tot de eerste
afvissingsgegevens. In Figuur 60 en 61 zijn voor de diverse subregio's de
boxplots uitgezet van de verschillen - tussen de recente en de oude
gegevens - in respectievelijk aantallen en biomassa per lOOm.

Aantal trend> p-waarde: 0.0022 Z-waarde: 3.06

Zwarte beek f*
Winge EJ+ 0

Munsterbeek 0 0+ 0

Molle fo
Mangelbeek 0 0 0 '00 0

Herk 0 0 t
Gete 0 "

Demer 0+0 0 0

-400 -200 0 200 400

Blauwbandgrondel

Figuur 60. Boxplots van de verschillen (recent-oud) in aantallen
blauwbandgrondels pseudorasbora parva per subregio.

Zoals blijkt uit Figuren 60 en 61 zijn een aantaloutliers in het negatief
gebied van de grafiek verantwoordelijk voor de globale afname in aantallen,
respectievelijk biomassa 1 van P. parva. Binnen elke subregio kent het
blauwbandgrondelbestand op de meeste plaatsen evenwel een lichte
uitbreiding.
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Figuur 61. Boxplots van de verschillen (recent-oud) in biomassa aan
blauwbandgrondel Pseudorasbora parva per subregio.

Het verband tussen het aantal blauwbandgrondels en de totale biomassa per
staalnameplaats is grafisch voorgesteld in Figuur 62. De gegevens werden
vooraf getransformeerd (vierkantswortel) om een normale verdeling van de
residu's te benaderen. Doorheen de puntenwolk is de trendlijn voorgesteld.
We merken dat naarmate er meer vis gevangen wordt, het aantal
blauwbandgrondels toeneemt. Op plaatsen met een hogere bezetting neemt hun
aantal echter geleidelijk weer af. Wanneer het gewicht aan
blauwbandgrondels wordt uitgezet in functie van de totale biomassa per
lokaliteit (Figuur 63) bekomen we een gelijkaardig verloop.
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Figuur.62. Verloop van het aantal blauwbandgrondels Pseudorasbora parva in
functie van de totale biomassa per staalnameplaats.
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Figuur 63. Verloop van het gewicht aan blauwbandgrondels Pseudorasbora
parva in functie van de totale biomassa per staalnameplaats.

De grafiek in Figuur 64 visualiseert het positief verband tussen de breedte
van een waterloop en de totale gevangen biomassa. Ondanks de variabiliteit
binnen de waterlopen - veroorzaakt door onder meer lokale verschillen in
waterkwaliteit en vangstefficiëntie - wordt in bredere stromen doorgaans
een grotere totale biomassa aan vis gevangen.
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Figuur 64. Totale gevangen biomassa in functie van de breedte van de
waterloop.

De voorgaande grafieken laten vermoeden dat P. parva een meer succesvolle
levensstrategie kent in minder grote waterlopen. In waterlopen met een
grotere capaciteit voelen andere soorten zich meer thuis en hypothekeren de
beschikbare ruimte voor de blauwbandgrondels. In Figuur 65 is als
tegenvoorbeeld de biomassa aan blankvoorn in functie van de totale biomassa
gegeven. Hierbij valt duidelijk op dat naarmate een site een hogere
biomassa kent, het gewicht aan blankvoorn blijft stijgen, Vanzelfsprekend
is hier evenzeer een bovengrens aan verbonden, doch deze is in dit geval
nog niet bereikt. Blankvoorn is een typische soort van de barbeel- en
brasemzone die zich best thuis voelt in grotere waterstromen. In Figuur 66
is ter vergelijking het verloop voor driedoornige stekelbaars, een
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typesoort van de kleinere waterlopen, voorgesteld. Deze vertoont een vrij
gelijkaardig patroon als de blauwbandgrondel.
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Figuur 65. Verloop van het gewicht aan blankvoorn Rutilus rutilus in
functie van de totale biomassa per staalnameplaats.
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Figuur 66. Verloop van het gewicht aan driedoornige stekelbaars
Gasterosteus aculeatus in functie van de totale biomassa per
staalnameplaats.

Vervolgens is ook de gemiddelde lengte van blauwbandgrondel versus de
totale biomassa geplot (Figuur 67). De grafiek toont een lineair stijgend
verband tussen de twee variabelen. Naarmate een plaats een hogere densiteit
aan vis bevat, neemt de gemiddelde lengte van P. parva toe. Met andere
woorden: de meest dynamische, jonge bestanden zijn voornamelijk te vinden
in minder grote waterlopen, die gekenmerkt worden door geen al te hoge
visconcentraties. In brede stromen (hogere biomassa's) komen voornamelijk
grotere blauwbandgrondel exemplaren voor.
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Figuur 67. Verloop van de gemiddelde lichaamslengte van blauwbandgrondel
Pseudorasbora parva in functie van de totale biomassa per staalnameplaats.

Dat in de bredere waterlopen voornamelijk grote blauwbandgrondels werden
gevangen, zou evenwel ook een gevolg kunnen zijn van een verminderde
vangstefficiëntie. Hoewel dit zeker ten dele een invloed zal hebben op de
resultaten, illustreren onderstaande grafieken (Figuur 68 t.e.m. Figuur 70)
de hypothese dat de meest dynamische populaties niet zozeer in de kleine
kreekjes, noch in de grote hoofdstromen moeten gezocht worden, maar dat
vooral de middelgrote beken de beste condities creëren voor de
blauwbandgrondel.
Vooreerst werden alle staalnameplaatsen opgedeeld volgens drie categorieën:
sites van grote waterlopen (breder dan 6 m), middelgrote waterlopen (vanaf
3 m tot en met S,5 m) en kleine beken (tot 2,5 m). Voor elk van de drie
beektypes is weergegeven hoeveel blauwbandgrondels (%) tot de verschillende
lengteklassen behoren. In elk van de categorieën maken exemplaren met een
lengte tussen 5 en 6,4 cm procentueel het grootste deel uit. Beekjes van
minder dan 2 m breed huisvesten slechts heel weinig blauwbandgrondels
kleiner dan 4 cm. Brede waterstromen en middelgrote beken kennen ongeveer
een gelijke lengteverdeling, maar juveniele blauwbandgrondels kleiner dan
3,4 cm komen relatief talrijker voor in middelgrote waterlopen (11%) dan in
de hoofdstromen (7%).

Grote beken
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Figuur 68. Aantal individuen (%) per lengteklasse voor waterlopen breder
dan 6 meter.
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breedte tussen 3 en 5,5 meter.
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Figuur 70. Aantal individuen (%) per lengteklasse voor waterlopen met een
breedte tot 2,5 meter.

II.S.3.2.3. Geografische verspreiding van de blauwbandgrondel
Figuren 71 tot en met 74 tonen de geografische verspreiding van de
blauwbandgrondel binnen het Dernerbekken, met indicatie van respectievelijk
het aantal gevangen individuen en de totale biomassa aan blauwbandgrondels.
Op de verspreidingskaarten voor de eerste staalnameperiode (1995) zien we
de belangrijkste blauwbandgrondelpopulaties voornamelijk langsheen de
hoofdstromen opduiken. Opvallend is dat de uitzettingsplaatsen van de
jaarlijkse herbepotingsacties (o.a. Demer, DijIe, Zwarte Beek, Motte, IJse,
Grote en Kleine Getei pvc Vlaams Brabant) sterk overeenkomen met de
plaatsen waar de voornaamste blauwbandpopulaties kunnen worden
aangetroffen.
De verspreidingskaarten, gebaseerd op de gegevens van de tweede
veldcampagne (2000) tonen duidelijk aan dat het aantal vindplaatsen
toegenomen is in vergelijking tot de vorige periode. Deze kaarten laten ook
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zien dat er nu meer sites van de zijlopen een belangrijke populatie aan
blauwhandgrondels herbergen. Een aantal bestanden in de hoofdstromen hebben
aan belang ingeboet.
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Verspreiding (aantallen) van bbuwban~rondel in het Demer1>ekken periode 1995
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Figuur 71. Geografische verspreiding van de blauwbandgrondel Pseudorasbora parva in het Demerbekken, anno 1995. De
populaties zijn ingedeeld in klassen naargelang het aantal aangetroffen individuen.
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Figuur 72. Geografische verspreiding van de blauwbandgrondel Pseudorasbora parva in het Demerbekken, anno 2000. De
populaties zijn ingedeeld in klassen naargelang het aantal aangetroffen individuen.
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Figuur 73. Geografische verspreiding van de blauwbandgrondel Pseudorasbora parva in het Demerbekken, anno 1995. De
populaties zijn ingedeeld in klassen naargelang de aangetroffen biomassa.
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Figuur 74. Geografische verspreiding van de blauwbandgrondel Pseudorasbora parva in het Demerbekken, anno 2000. De
populaties zijn ingedeeld in klassen naargelang de aangetroffen biomassa.
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11.5.3.3. Discussie
Ondanks een algemene daling in de aantallen en biomassa van de gevangen
vis, lijkt het visbestand in het Demerbekken kwalitatief niet verslechterd
te zijn. Tijdens de laatste veldcarnpagne zijn minder vis loze plaatsen
aangetroffen en werden vijf bijkomende soorten gevangen. Het recente
voorkomen van kopvoorn moet evenwel volledig toegeschreven worden aan
herbepotingsacties (PVC Vlaams Brabant, pers. meded.). De ichthyologische
integriteit, zoals bepaald door Bianco (1995), is quasi constant gebleven.
Halverwege de jaren '90 heeft men binnen het stroomgebied van de Demer een
aantal keer te kampen gehad met wateroverlast, met als zwaartepunten de
overstromingen van januari 1995 en september 1998. Bij deze overstromingen
zijn niet geringe hoeveelheden vis uit (privé)vijvers in openbare wateren
terecht komen. De stalen die genomen werden in de loop van 1995 kunnen
omwille van deze gebeurtenissen vertekend zijn door een ongewone
opwaardering van de visstand, temeer daar op vijvers en afgesloten wateren
vaak grote aantallen cypriniden (in het bijzonder karper en giebel, al dan
niet verkocht onder het mom van kroeskarper) gehouden worden, welke een
hoge biomassa kunnen vertegenwoordigen. Deze hypothese is slechts één
mogelijke verklaring voor de lichte terugval in densiteit bij de recentste
afvissingen. Een bijkomende factor is dat tijdens het regenrijke voorjaar
2000 vele rivieren sterk gezwollen stonden, wat de efficiëntie van de
elektrovisserij negatief beïnvloedde.
Slechts bij tiendoornige stekelbaars en giebel is een statistisch
significante afname in zowel aantallen als biomassa aangetoond.
Driedoornige stekelbaars, karper en zeelt kennen een beduidende daling van
hun aantallen, maar niet van hun biomassa. De overige vissoorten zijn
constant gebleven of vertonen een significante toename in vergelijking met
de vorige visbestandopnames. Er is aangetoond dat de veranderingen in
aantallen (gewichten) van de diverse vissoorten met elkaar in verband
staan. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat lokale verbeteringen van
water- en/of structuurkwaliteit algemeen leiden tot hogere visdensiteiten.
Anderzijds zal de correlatie tussen de gegevens ook voor een deel het
gevolg zijn van een schommelende vangstefficiëntie bij de elektrovisserij.
De vissoorten die een significante toename kennen, behoren voor het
grootste deel tot de doelsoorten die jaarlijks worden uitgezet tijdens
herbepotingsacties (zoals winde, kopvoorn, blankvoorn en riviergrondel).
wellicht hebben deze uitzettingen een niet onbelangrijke impact op de
natuurlijke rekrutering van diverse (andere) vissoorten. De daling in
biomassa en de toename van de gemiddelde lengte bij giebel zijn
vermoedelijk - onder meer - het resultaat van een veranderde, meer
ecologisch georiënteerde visie onder de provinciale visserijbiologen,
verantwoordelijk voor de herbepotingsacties. De laatste jaren kiest men er
steeds vaker voor om minder of geen giebel meer uit te zetten. Door zijn
bodemwoelend en plantonvriendelijk gedrag werkt deze soort immers de
Iverbraseming' van een water in de hand. De afname van deze soort en de
stijgende gemiddelde lengte kunnen erop duiden dat de soort getypeerd wordt
door een ondermaatse natuurlijke rekrutering en de populatie dus jarenlang
kunstmatig in stand gehouden werd.
Het voorkomen van de regenboogforel op de Kleine Gete heeft meer dan
waarschijnlijk te maken met regelmatige uitzettingen in het Waals Gewest.
Deze uitheemse soort hoort eigenlijk thuis in de forelzone en is hier zeker
niet op zijn plaats. In Vlaanderen komt de regenboogforel niet spontaan tot
natuurlijke reproductie.
Het feit dat paling en snoek slechts sporadisch voorkomen wijst erop dat de
structuurkwaliteit van de waterlopen in het Demerbekken nog onvoldoende is.
Voor het geringe (in vergelijking tot rond de eeuwwisseling) palingbestand
is vooral de belemmering van de migratie een oorzakelijke factor. Dat de
laatste jaren wel meer paling wordt gevangen, is deels te wijten aan
regelmatige uitzettingen met glasaal (PVC Vlaams Brabant). Bovendien worden
systematisch acties ondernomen om het aantal bestaande migratieknelpunten
te reduceren. Voor snoek is het schaarser worden van prooivis en vooral het
verdwijnen van zijn paaigebieden, in combinatie met het intensief bevissen,
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de voornaamste oorzaak van de terugval van deze ooit algemeen voorkomende
soort (Timmermans, 1957).
Opvallend is de recente aanwezigheid van kopvoorn in het bekken van de
Demer. Deze soort verscheen in 1993 voor het eerst op het herbepotingsplan
voor de provincie Vlaams Brabant (PVC Vlaams Brabant). Moleculair onderzoek
heeft uitgewezen dat - minstens bepaalde - kopvoorns uit het Demer-, Nete
en Dijlebekken van Oost-Europese origine zijn (Volckaert, pers. meded.). De
laatste jaren heerst onder de (grotere) Belgische viskwekers een trend om
pootvis, voornamelijk voornachtigen, uit het voormalige Oostblok in te
voeren en hier verder op te kweken voor de binnenlandse markt. Omwille van
commerciële overwegingen prefereert men het importeren van juveniele vissen
boven het investeren van ruimte, tijd en geld in het voortplanten en kweken
van eigen visstocks. Op die manier wordt ook het delicate larvale stadium,
waar dikwijls een grote mortaliteit optreedt, omzeild. Dankzij het openen
van de grenzen en de vrije markt met Oost-Europa heeft deze trafiek een
belangrijke impuls gekregen.
In 1992 is voor het eerst schriftelijk melding gemaakt van blauwbandgrondel
in onze Vlaamse openbare wateren. Literatuuronderzoek heeft aangetoond dat
deze soort reeds omstreeks 1960 in Roemenië kon aangetroffen worden en
begin jaren '70 in onder meer Albanië, Hongarije en Tsjechië. Halfweg de
jaren '80 verschenen de eerste meldingen van Pseudorasbora parva uit West
Europa. De overlap tussen het tijdstip van voorkomen van P. parva in de
West-Europese wateren en de opkomende import van voornachtigen uit het
Oostblok is frappant. De hypothese dat de blauwbandgrondel via commerciële
vistransporten als verstekeling West-Europa is binnengekomen lijkt daarom
een zeer plausibele verklaring voor diens aanwezigheid in onze Vlaamse
oppervlaktewateren. Bovendien laten ook de verspreidingskaarten van de
blauwbandgrondel in het Demerbekken zien dat de eerste belangrijke
populaties vaak verschenen langsheen de waterlopen die opgenomen zijn in de
herbepotingsplannen van de Provinciale Visserijcommissie.
De voorbije visbestandopnames tonen aan dat het kolonisatieproces van de
blauwbandgrondel binnen het Demerbekken nog niet aan zijn einde toe is. Het
aantal plaatsen waar deze soort voorkomt, is (procentueel gezien) bijna
verdubbeld. De soort is ook in aantal en totale biomassa significant
toegenomen. De kleinere gemiddelde lengte, in vergelijking tot de eerste
visbestandopnames, is waarschijnlijk gedeeltelijk toe te schrijven aan het
feit dat al de recentste staalnames plaats vonden in het voorjaar.
Gedurende de eerste veldcampagne daarentegen werden veel waterlopen in het
najaar bemonsterd. Onrechtstreeks wijst deze bevinding erop dat we in
Vlaanderen te maken hebben met een dynamisch P. parva bestand, waarbinnen
natuurlijke rekrutering geen probleem vormt. Verder is aangetoond dat de
soort hoogst waarschijnlijk zijn optimum vindt in middelgrote waterlopen
met een eerder matige biomassacapaciteit. Binnen zijn oorspronkelijke
leefgebieden kent P. parva eveneens een voorkeur voor traagstromende tot
stilstaande wateren en overstromingsvlakten. Grotere stromen worden veeleer
gemeden, hoewel de soort er ook kan gedijen.
Op basis van de verzamelde gegevens kon geen soortspecifieke competitie
aangetoond worden. Deze dataset laat niet toe aan te tonen dat de toename
van blauwbandgrondel automatisch tot de afname van een andere soort zou
leiden. Eventueel kan de verminderde hoeveelheid blauwbandgrondels op
plaatsen met een hoge totale densiteit het gevolg zijn van competitie met
andere soorten, zoals bijvoorbeeld blankvoorn. Echter, vermits
blauwbandgrondels vaak grote dichtheden bereiken in vijvers en afgesloten,
stilstaande wateren (Thys, 1997; pers. obs.) kan deze afname veeleer
toegeschreven worden aan een ecologische afkeer voor grotere stromende
wateren.
uit de analyses uitgevoerd op de gegevens van het Demerbekken, blijkt dat
een directe impact van uitheemse soorten op andere vissoorten niet
rechtstreeks kwantificeerbaar is.
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11.6. Samenvatting
Sinds vele eeuwen worden vissoorten uitgewisseld tussen geografische
streken (dwz continenten, landen en rivierbekkens). Indien organismen in
een regio buiten het oorspronkelijk verspreidingsgebied vrij voorkomen, dan
worden ze als uitheems beschouwd. Vlaanderen heeft sinds de middeleeuwen te
maken met de gewilde en ongewilde introductie van talrijke uitheemse
vissen. Het doel van dit onderzoek bestaat uit drie luiken:

• het opstellen van een gedocumenteerde gegevensbank rond uitheemse
vissoorten in Vlaanderen, teneinde de kennis over de verspreiding en
ecologie van uitheemse vissoorten in Vlaanderen meer toegankelijk
maken;

• het genetisch- en morfologisch-taxonomisch karakteriseren van de in
Vlaanderen aanwezige blauwbandgrondelpopulatie(s);

• het nader evalueren van de verspreiding van de blauwbandgrondel in
Vlaanderen in het algemeen en in het Demerbekken in het bijzonder.

In een uitgebreide literatuurstudie wordt een algemeen beeld geschetst van
de problematiek van 48 uitheemse vissoorten in België. De elf hedendaags
voorkomende uitheemse vissoorten in Vlaanderen worden opgesplitst in
algemeen voorkomende (bruine Amerikaanse dwergmeerval, giebel, karper,
zonnebaars, vet je, blauwbandgrondel, snoekbaars en Amerikaanse hondsvis) en
sporadisch voorkomende soorten (zilverkarper, regenboogforel en
dikkopelrits). Van elk van deze vissoorten wordt een steekkaart gemaakt
waar systematiek, morfologie, ecologie en gedrag, verspreiding en
verspreidingswijze, impact en beheer worden besproken.
In een tweede luik wordt de blauwbandgrondel Pseudorasbora parva besproken,
die sinds 1992 een opvallende expansie kent in Vlaanderen, vooral in het
Demerbekken. uit een morfologisch-genetische studie van Aziatische,
Europese en Vlaamse populaties blijken deze taxonomisch niet te behoren tot
de typesoort (P. parva parva) , maar wel tot P. p. altipinna. Een
behoorlijke intraspecifieke morfologische diversiteit kenmerkt de
populaties. Genetisch onderzoek leverde zeven haplotypes op gevonden door
middel van Restrictie Fragment Lengte polymorfisme analyse van een
mitochondriaal fragment en elf haplotypes bij sequentieanalyse van het
mitochondriaal cytochroom b locus. De genetische differentiatie tussen de
stalen in Vlaanderen is hoog (FST = 0,47). Op Europese schaal is er een
gelijkmatige verdeling van de differentiatie binnen de populaties en tussen
de a priori vastgestelde groepen. De morfologische en genetische analyse
ondersteunen elkaar en sluiten aan bij de literatuur. Ten eerste, er is een
nauwe verwantschap tussen de Chinese (Yangtze) en Europese populaties, wat
verwijst naar de origine. Ten tweede, de introducties zijn chronisch daar
de morfologische en genetisch verschillen tussen de Vlaamse populaties en
de Europese populaties een zekere omvang hebben. Ten derde, sommige
populaties kunnen blijk geven van stichtereffecten doordat er slechts
weinig genotypes voorkomen. Het is echter onbegonnen werk om de exacte
introductieroute doorheen Europa en westelijk Azië te achterhalen. De
opkomst van de blauwbandgrondel in West-Europa valt verrassend nauw samen
met het begin van de importtrafiek van cypriniden uit Oost-Europa.
In een derde en laatste luik werden de ecologische kenmerken van de
blauwbandgrondel in de Demer onderzocht. Een vergelijking van recente
visstandgegevens met gegevens van 6 tot 8 jaar geleden toont aan dat het
visbestand er een lichte kwalitatieve verbetering heeft ondergaan. Het
aandeel aan uitheemse soorten blijft nagenoeg constant en bedraagt circa
22% van het totaal aantal vissen of 8% van de totale biomassa. Het
blauwbandgrondelbestand geeft blijk van een jong en dynamisch karakter. De
meest potentievolle populaties blijken zich vooral op te houden in kleinere
beeklopen en stilstaande wateren.
Twee concrete beheersvoorstellen worden geformuleerd. Daar het nagenoeg
onmogelijk is om de soort te verdelgen berust een eerste preventieve
maatregel op de effectieve uitvoering van de controle op vistransport,
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bepotingsmateriaal en de aasvishandel. Een tweede preventieve maatregel
behelst het herstel van de oorspronkelijke habitat zodat inheemse soorten
opnieuw een kans krijgen zich te vestigen.
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111. Evaluatie van het uitgevoerde onderzoek

IIl.I. Wetenschappelijke doelstellingen van het project
Alle in de aanvraag vermelde doelstellingen werden uitgewerkt binnen de
termijn van het project en binnen de voorziene financiële middelen.

IJ!.1.1. Opstellen van een gedocumenteerde gegevensbank rond
uitheemse vissoorten in Vlaanderen
Bij het opstellen van een gedocumenteerde gegevensbank rond uitheemse
vissoorten in Vlaanderen werd een omstandig literatuuronderzoek uitgevoerd.
Hierbij werden zowel de oude wetenschappelijke literatuur, de
vulgariserende literatuur, archeologische werken en de hedendaagse
wetenschappelijke literatuur geraadpleegd. Hieruit werd een lijst van alle
ooit in België geïntroduceerde vissoorten opgesteld en betwistingen omtrent
het al dan niet inheems zijn van bepaalde soorten opgehelderd. Nadien werd
voor elke in Vlaanderen voorkomende uitheemse vis soort de systematiek,
morfologie, ecologie en gedrag, oorspronkelijk verspreidingsgebied,
introductiehistoriek, verspreiding buiten Vlaanderen, verspreiding in
Vlaanderen, evolutie van de populaties, beheer en impact uitgewerkt. De
actuele verspreidingsgegevens van de uitheemse soorten (steekkaarten) zijn
beschikbaar in de visbestanddatabank van het Instituut voor Bosbouw en
Wildbeheer en zullen via hun website opgevraagd kunnen worden. Binnen
afzienbare tijd zal deze informatie tevens opgenomen worden in een
geïntegreerde geografisch-biologische databank V.I.S. (Vis Informatie
Systeem) beheerd door het IBW.

111.1.2. Genetische en morfologische karakterisatie van de in
Vlaanderen aanwezige blauwbandgrondelpopulatie
Bij de genetische en morfologische karakterisatie van de in Vlaanderen
aanwezige blauwbandgrondelpopulatie werd gebruik gemaakt van materiaal
afkomstig uit het Demerbekken, materiaal uit andere Vlaamse rivieren en
plassen, en aanvullend materiaal uit Europa en Azië. Bij deze laatste
stalen rezen enkele problemen om een mooie aansluiting tussen beide
karakteriseringen te bewerkstelligen. Bij het verzamelen van de stalen was
het namelijk de bedoeling dat van elk individu zowel een vinknip als het
volledige dier bewaard werd. Hieraan werd voldaan voor de stalen afkomstig
uit Vlaanderen. Bij stalen afkomstig uit andere Europese landen en Azië
werden veelal enkel de weefselstalen verstuurd zodat hierop morfologisch
onderzoek onmogelijk was. Daarnaast liet het materiaal uit musea geen
genetische karakterisering toe omwille van de slechte conserverings
omstandigheden. Het aantal dieren bedroeg niet altijd de gewenste 20
individuen door de beperkte aanwezigheid in sommige waterlopen. Verder kon
bij het genetisch onderzoek geen gebruik gemaakt worden van meerdere
merkers omwille van de beperkte financiële middelen en het korte
tijdsbestek. Algemeen kan gesteld worden dat het hier een verkennende
studie betrof en verder onderzoek gewenst is. Op morfologisch vlak werden
een 30-tal metrische variabelen opgemeten en de populaties op basis van
deze verschillen opgedeeld. Omwille van een beperkt aantal stalen uit het
oorspronkelijk verspreidingsgebied (Japan en China) alsook de talrijke
translocaties van de soort aldaar, bleek het niet mogelijk om de exacte
donorlocatie van de blauwbandgrondelpopulaties in Europa te achterhalen.
Wel werd een mogelijke kolonisatieroute opgesteld.
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IIl.1.3. Evaluatie van de verspreiding van de
blauwbandgrondelpopulatie in Vlaanderen in het algemeen en in het
Demerbekken in het bijzonder (periode 1990-2000)
Om een betere kennis van de verspreiding van de blauwbandgrondel in
Vlaanderen en het Demerbekken in het bijzonder te krijgen in de periode
1990-2000 werden de gegevens van Thys (1997) en Vandelannoote et al. (1998)
aangevuld met visbestandopnames uitgevoerd in het voorjaar van 2001.
Hierbij werden dezelfde locaties bemonsterd als De Charleroy & Beyens
(1998). Sommige kleinere waterlopen evenals de Velpe, die reeds in 2000
werd bemonsterd in functie van de werking van vistrappen, werden evenwel
niet bemonsterd. Door middel van deze afvissingsgegevens konden de
veranderingen in omvang, structuur en verspreiding van de
blauwbandgrondelpopulatie tijdens het voorbije decennium worden onderzocht.
In dit kader dient te worden opgemerkt dat er een grote variatie
waarneembaar was tussen de vangstresultaten van de verschillende
bemonsteringscampagnes. Deels kunnen deze verschillen te wijten zijn aan de
staalnamemethode en -periode (verschillende seizoenen en waterstanden),
doch een parallel onderzoek (VLINA 99/01 Optimalisatie van de vis index voor
Vlaamse oppervlaktewateren) heeft uitgewezen dat seizoenale schommelingen
zeer weinig of geen invloed hebben op de vangstgegevens.
Uit het onderzoek blijkt dat de blauwbandgrondel, geïntroduceerd via de
mens en voor het eerst plaatselijk waargenomen in het Demerbekken in 1992,
zich nu via natuurlijke mechanismen over een groot deel van het bekken
heeft kunnen verspreiden, waarbij ook de populaties toenemen. Uit het
onderzoek zijn geen eenduidige conclusies te trekken omtrent de mogelijke
impact van deze soort op andere populaties (vissen of andere organismen) of
prognoses te maken omtrent mogelijke evolutie van de
blauwbandgrondelpopulaties in onze oppervlaktewateren. Hiervoor dienen deze
populaties nauwkeuriger en vooral over een langere termijn opgevolgd te
worden.

III.2. Relevantie van de bereikte resultaten voor
natuurontwikkeling
Een essentiële doelstelling van de IDatabank van de niet-inheemse
vissoorten' is in de eerste plaats een overzicht te bieden van de in
Vlaanderen niet-inheemse vissoorten. Over de status van een aantal soorten
bestond er nogal wat verwarring, deels door lacunes in de kennis, deels
afhankelijk van welke criteria men hanteert om een soort als uitheemse
soort te beschouwen. Dit kan implicaties hebben met betrekking tot
aquatische natuurbehoudprogramma's of visstandbeheersplannen (bv
herbepotingsplannen).
Het bijeen brengen van de informatie omtrent de verspreiding en ecologie
van deze soorten en hun toestand in Vlaanderen en dit beschikbaar maken op
een website is bijzondere relevant voor al wie actief is met
natuurontwikkeling, integraal waterbeheer en visstandbeheer.
Het opvolgen van introductie, acclimatisatie en verspreiding van niet
inheemse soorten is bij waterorganismen meestal niet goed gedocumenteerd in
vergelijking met andere, beter observeerbare, soorten (e.g. de Amerikaanse
vogelkers Prunus serotina en de Canadese gans Branta canadensis). In het
geval echter van de blauwbandgrondel is wel degelijk een vrij goed beeld
van zijn kolonisatie verkregen dankzij het feit dat de introductie in een
vrij vroeg stadium gerapporteerd werd, en dat er dank zij dit VLINA project
middelen werden voorzien om de verspreidingspatronen te actualiseren. Het
verhaal van de blauwbandgrondel biedt daarom een voorbeeldfunctie omtrent
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de manier en de snelheid hoe ook recentelijk geïntroduceerde niet-inheemse
soorten zich in onze waterecosystemen kunnen acclimatiseren en verspreiden.
Het onderzoek heeft onder meer aangetoond wat de bruikbaarheid en de
beperkingen zijn van het genetisch onderzoek bij het opsporen van
verwantschappen tussen populaties en het achterhalen van mogelijke
introductieroutes. uit het morfologisch onderzoek is gebleken hoe
opmerkelijk gemakkelijk blauwbandgrondelpopulaties zich aan hun habitat
weten aan te passen. Afhankelijk van hun omgeving vertonen zij
uiteenlopende morfologische kenmerken. Waarschijnlijk ligt de hoge
plasticiteit van deze soort mee aan de basis van zijn succes. Men mag
stellen dat de blauwbandgrondel door de mens ongewild in onze
oppervlaktewateren geïntroduceerd werd, en dit ofwel door de
visstandbeheerders via niet op afdoende wijze gecontroleerde uitzettingen
van (buitenlandse) pootvis, ofwel via hengelaars die deze vissen als aasvis
in hengelaarszaken konden aankopen. Het spreekt vanzelf dat het
(visserij)beleid werk zal moeten maken om nieuwe introducties via deze
zelfde kanalen in de toekomst te beperken. Een stringentere wetgeving en
betere controle op uitzettingen zijn daarom zeer dringend gewenst.

IIl.3. Praktische toepassingen
De praktische toepassingen voortvloeiend uit deze studie kunnen worden
gesitueerd bij het opvullen van de lacunes betreffende de kennis van
uitheemse soorten, bij het beheer van uitheemse vis soorten en bij het
belang van het aanwenden van streekeigen materiaal voor de sportvisserij.
Dit onderzoek droeg mee aan het verwerven van een betere kennis van de
uitheemse vissoorten in Vlaanderen. Zo werd de problematiek van uitheemse
soorten doorgelicht door het compileren van gekende informatie uit
allerhande bronnen. Verspreidingskaartjes werden opgesteld en lieten toe de
actuele status van de uitheemse soorten te evalueren. De bekomen gegevens
zullen worden geïntegreerd in de lBW databank. Deze gegevens kunnen
bovendien bijdragen tot het sensibiliseren van de bevolking omtrent de
problematiek van uitheemse soorten.
Door het verwerven van inzicht in de verspreiding van de blauwbandgrondel
(en andere uitheemse soorten) alsook de evolutie van de populaties
gedurende het laatste decennium, kunnen concrete beheersmaatregelen worden
opgesteld om de introductie van nieuwe uitheemse vissoorten in de toekomst
via controle te verhinderen. Bovendien bracht verkennend onderzoek naar de
morfologische en genetische karakterisering van de blauwbandgrondel in
Vlaanderen aan het licht dat de aanwezige populaties in Europa een grote
genetische variatie vertonen wat duidt op herhaalde introducties in het
verleden. Hieruit kan men besluiten dat er controles dienen te komen op
internationale transporten om verdere ongewenste introducties in de
toekomst te verhinderen.
uit dit onderzoek blijkt bovendien dat het van groot belang is om de
herbepotingen beter te controleren. De bestaande richtlijnen omtrent
herbepotingen verbieden de aanwezigheid van 'andere soorten l in een lot
bestemd voor herbepoting, doch in de praktijk zijn de controles op het
terrein verre van voldoende. Bovendien is het wenselijk om te bepoten met
streekeigen materiaal. Enerzijds is het risico van de aanwezigheid van
nieuwe niet-inheemse vissoorten dan veel geringer, anderzijds zijn
genetisch aangepaste individuen namelijk beter bestand aan lokale
omgevingsfactoren en zullen derhalve een hogere overleving vertonen.
Genetisch onderzoek kan in deze kwaliteitscontroles bijdragen.
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IIIA. Ruimere toepassing MINA-plan
In het kader van het bevorderen van het duurzaam gebruik van de componenten
van de biologische diversiteit is het belangrijk dat de gebruikersgroepen
verstandig omgaan met soorten. Ook in het kader van de binnenvisserij zijn
bepaalde acties verantwoordelijk geweest voor veranderingen in de
biodiversiteit. Zo kan overbevissing een impact hebben op de aanwezige
inheemse visfauna, maar zoals uit dit rapport blijkt, zijn er vanuit de
binnenvisserij meermaals introducties en translocaties van niet-inheemse
soorten gebeurd. Recentelijk nog stonden uitzettingen met niet-inheemse
soorten op de herbepotingsplannen (snoekbaars, karper, giebel,
regenboogforel, ... ). De resultaten en adviezen geformuleerd in dit rapport
zijn dus bijzonder bruikbaar in het kader van initiatief 116 van het
Milieubeleidsplan 2 'De ecologische inpasbaarheid van de binnenvisserij
bevorderen' (Heirman, 1997).
Het Milieubeleidsplan 2 wil bovendien ongepaste (her)introducties
tegengaan. Actie 117 van het MINA plan 2 voorziet in 'Een afwegingskader
opstellen voor de introductie van vreemde en gewijzigde biota' Hierbij is
het de bedoeling om voor bestaande problemen concrete acties op te zetten
variërend volgens de specifieke situatie. Met betrekking tot de introductie
van niet-inheemse vissoorten dient het duidelijk te zijn dat vooral een
adequaat preventiebeleid het meest geschikte instrument vormt. Acties
dienen zich dus vooral op regelgeving en sensibilisatie te richten.

IILS. Overzicht van de budgetten
De hieronder gegeven overzichten zijn slechts een tijdelijke balans van de
onkosten, daar nog niet alle cijfers definitief beschikbaar waren.

Instituut voor Bosbouw en wildbeheer (lBW)

Personeelskosten: NIHIL

Werkingskosten: volgens contract: 540.000 Bef
reële kosten: 487.398 Bef

Centrale beheerskosten: NIHIL

Totaal: volgens contract: 540.000 Bef
reële kosten: 487.398 Bef (90%)
saldo: 52.602 Bef

Katholieke Universiteit Leuven (KUL)

Personeelskosten:

Werkingskosten:

volgens contract:
reële kosten:

volgens contract:
reële kosten:

4.164.000 Bef

1.127.750 Bef

Centrale beheerskosten: volgens contract:
reële kosten:

529.175 Bef

Totaal: volgens contract:
reële kosten:
saldo:

5.820.925 Bef
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III.6. Aanbevelingen voor het beleid

III.6.1. Algemeen
In het verleden werden in Vlaanderen vele uitheemse vissoorten
geïntroduceerd omwille van hun economische, recreatieve en ornamentele
waarde. Ondanks de toenmalige gedachtegang dat uitheemse vissoorten meer
kwaliteiten hadden dan de inheemse, werd door sommige auteurs gewaarschuwd
voor negatieve effecten ten gevolge van deze introducties. Op het einde van
de 1ge eeuw wezen diverse auteurs erop dat inheemse vissoorten in
economisch en recreatief opzicht minstens evenwaardig waren aan uitheemse
soorten (Anon, 1890-1914). Niettegenstaande deze opvattingen werden tal van
soorten geïntroduceerd in onze wateren zonder wetenschappelijke voorkennis.
Pas in de laatste decennia zorgde een mentaliteitswijziging ervoor dat de
problematiek van uitheemse soorten in het daglicht kwam. Wetenschappelijk
onderzoek toonde immers een verscheidenheid aan negatieve gevolgen door
deze introducties aan (Moyle & Light, 1996; Meffe et al., 1997).
Om onze Vlaamse vis fauna in haar oorspronkelijke staat te herstellen
dringen zich een aantal beheersmaatregelen op. Alvorens tot deze
beheersmaatregelen over te gaan dient de complexe problematiek, waarbij
sociale waarden, politieke beslissingen, economische analyses, ecologische
inzichten en technologische mogelijkheden belangrijke aspecten zijn,
geanalyseerd te worden. De keuze van de toe te passen beheersmaatregelen
wordt vervolgens bepaald door het afwegen van factoren van diverse aard,
zoals efficiëntie, kosten, haalbaarheid, duurzaamheid van de resultaten en
effecten op populaties van inheemse biota en ecosysteemfactoren.
De praktijk heeft uitgewezen dat het doorgaans bijzonder moeilijk is een
gevestigde uitheemse populatie uit te roeien (Manchester & Bullock, 2000).
Op grote schaal is de preventie van nieuwe introducties en de verdere
verspreiding van reeds gevestigde populaties derhalve prioritair. In een
lokale context kan het beheer worden gericht op de eliminatie van
populaties van schadelijke soorten.

III.6.1.1. Preventie
Om de verdere verspreiding van gevestigde uitheemse vispopulaties te
verhinderen kunnen verschillende methoden worden aangewend.
De richtlijnen omtrent visuitzettingen in openbare oppervlaktewateren zijn
eenduidig omtrent het invoeren van vreemde biota. Niet-inheemse vissoorten
mogen niet uitgezet worden en een lot bestemd voor uitzetting dient
gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van niet-gevraagde soorten
(lastenkohier). Nochtans werden recentelijk nog in een aantal provincies
soorten uitgezet die in dit rapport de status van niet-inheems hebben. Deze
uitzettingen gebeuren via door de Minister van Leefmilieu goedgekeurde
herbepotingsplannen. In de praktijk zijn de controles van de visloten
bestemd voor uitzetting verre van voldoende. Momenteel laat de
controlerende overheid omwille van andere prioritaire taakstellingen voor
haar personeel de controle over aan vrijwilligers van de Provinciale
Visserijcommissies en/of de visserijbioloog verbonden aan deze commissie.
Het uitzetten van vis in private waters wordt helemaal niet gecontroleerd,
zodat ook via deze weg nieuwe, niet-inheemse soorten Vlaanderen bereiken.
Er zou een verbod moeten komen op de verkoop van uitheemse aasvis. In het
verleden is veelal gebleken dat aasvis na een dagje hengelen wordt
uitgezet, wat een voortdurende toevoer van uitheemse soorten teweeg brengt
(Ludwig & Leitch, 1996).
De bevolking dient te worden gesensibiliseerd met betrekking tot het
onwettig uitzetten van aquariumvis. Goudvissen, goudwindes, en recentelijk
ook steursoorten kunnen in oppervlaktewater aangetroffen worden.
In het buitenland is meermaals aangetoond dat het ballastwater van schepen
in vele gevallen aanleiding geeft tot het accidenteel introduceren van
uitheemse soorten (Mills et al., 1996).
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Het herstel van de oorspronkelijke structuur van de habitat, teneinde
inheemse soorten ten opzichte van geïntroduceerde soorten te bevoordeligen
is noodzakelijk. De talrijke menselijke ingrepen die de oorspronkelijke
eigenschappen van rivieren hebben gewijzigd, hebben een negatieve invloed
gehad op tal van inheemse soorten. Door het creëren van een artificieel of
onnatuurlijke habitat werd tevens de kans op een succesvolle vestiging van
uitheemse soorten bevorderd. Het verhogen van de structurele diversiteit,
zoals meandering, Jpool & riffie', watervegetatie en de waterkwaliteit
kunnen derhalve een herstel van populaties van inheemse soorten bevorderen.
Verschillende belangrijke acties in het Vlaams milieubeleid zijn
hieromtrent in uitvoering.

III.6.1.2. Bestrijdingsmethoden
Indien toch dient overgegaan te worden tot de lokale bestrijding van
uitheemse populaties kan gebruik worden gemaakt van fysische,chemische,
biologische en genetische methodes.
De fysische methodes bestaan uit het verwijderen van uitheemse soorten door
middel van netten, fuiken, lijnen, kooien, elektrovisserij of drainage.
Sommige methoden zoals fuiken, lijnen en kooien hebben het voordeel
selectief de uitheemse soort weg te vangen zodat inheemse soorten levend
kunnen worden teruggeplaatst. Deze methoden kunnen echter alleen uitheemse
populaties controleren, dit in tegenstelling tot drainage waar uitheemse
vissoorten kunnen worden verwijderd. Bijkomend voordeel van drainage is dat
bij lage waterstand inheemse soorten kunnen worden gered en het verwijderen
van planktivore en benthivore vis biomanipulatieprogramma's ten goede komt.
Nadeel van drainage is dat niet elk water kan worden gedraineerd. Verder is
het gebruik van vele fysische methoden arbeidsintensief en tijdrovend
(Knapp & Matthews, 1998). Bij deze methode kan ook de sportvisserij
bijdragen tot het selectief wegvangen van uitheemse soorten.
Ongewenste soorten kunnen tevens via chemische manieren worden verwijderd.
Het gebruik van het piscicide rotenone wordt hiervoor veel aangewend
(McClay, 2000). Chemische stoffen roeien namelijk op korte tijd alle
visleven uit. Deze methode kan enkel gebruikt worden in heel specifieke
gevallen, zoals afgesloten systemen waar een eerste infectiehaard van een
nieuwe pestsoort wordt vastgesteld.
In de literatuur worden nog twee alternatieve methoden vermeld, zijnde de
biologische en genetische methode. De biologische controle zorgt ervoor dat
uitheemse populaties worden bestreden door controle met (uitheemse)
predatoren, parasieten en pathogenen. Daar na ecologische evaluatie van een
dergelijke introductie nooit uitsluitsel wordt gegeven van de mogelijke
negatieve impacten op de inheemse biota, moet altijd afgezien worden van
deze introducties. Als laatste vermelden we de genetische controle waar
door de introductie van steriele mannelijke individuen de populatie door
afwezigheid van bevruchting duurzaam gereduceerd kan worden (Winfield et
al., 1998).

III.6.2. Beheer in Vlaanderen
In voorgaande delen werd een volledig overzicht gegeven van de in de
literatuur gekende beheersmaatregelen. Daar in Vlaanderen niet alle
methoden praktisch haalbaar of toegelaten zijn, worden hieronder concrete
voorstellen geformuleerd. Doordat de blauwbandgrondel bijna heel Vlaanderen
heeft gekoloniseerd, is het praktisch onmogelijk om de soort te verdelgen.
Wel kunnen preventieve maatregelen ervoor zorgen dat een verdere
verspreiding van de soort wordt gestopt. Deze maatregelen kunnen tevens de
introductie van nieuwe uitheemse soorten (zoals de dikkopelrits)
verhinderen.
In de eerste plaats dienen controles op vistransport, bepotingsmateriaal en
de aasvishandel effectief te worden uitgevoerd. Zo gebeurt het regelmatig
dat Vlaamse vishandelaars, omwille van economische redenen, pootvis
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verhandelen tussen Oost-Europese landen (Polen, Tsjechië, ... ) en Vlaamse
visvijvers. Onvermijdelijk worden hierbij uitheemse vissoorten (zoals de
blauwbandgrondel) mee vervoerd. Door het controleren van deze transporten
kan de onopzettelijke introductie van nieuwe soorten aanzienlijk worden
teruggedrongen. Tevens zou bij bepotingen in de openbare wateren gezorgd
moeten worden dat enkel inheemse vis wordt bepoot en dan nog bij voorkeur
streekeigen materiaal. Hierdoor wordt de genetische variatie van de totale
soortpopulatie hoog gehouden, is de bepote vis lokaal geadapteerd (wat de
overleving van het bepote materiaal ten goede komt) en wordt de kans op
introductie van uitheemse vissoorten meteen gereduceerd. Zo werd na een
studie duidelijk dat de genetische samenstelling van kopvoorn gestockeerd
in Vlaamse wateren deels bestond uit Oost-Europese bloedverwanten
(Volckaert, pers. meded.). Verder dient de handel in uitheemse aasvis
onmiddellijk aan banden gelegd. De aanwezigheid van de dikkopelrits in het
zuidelijke Demerbekken is onder andere het gevolg van het gebruik van deze
soort als levende aasvis. Deze Amerikaanse vissoort is tegenwoordig erg
populair bij sportvissers omwille van de levendigheid aan de haak. De soort
wordt verhandeld in verschillende kleurvariëteiten (zoals de 'golden
minnow') en na een dagje hengelen vrij gelaten in de openbare wateren.
Sensibilisering van de bevolking en reglementering van het aasvisgebruik
kan aldus het aandeel nieuwe uitheemse soorten aanzienlijk verminderen.
In de tweede plaats zal een herstel van de oorspronkelijke habitat ervoor
kunnen zorgen dat inheemse soorten weer een kans krijgen om zich te
vestigen. Zodoende zullen de meer opportunistische uitheemse soorten, die
zich in de meeste gevallen enkel kunnen handhaven in een door de mens
verstoorde habitat, verdrongen worden door competitie van en predatie door
inheemse soorten. Bij het herstel van de oorspronkelijke habitat wordt
verstaan, het aanzienlijk verbeteren van de waterkwaliteit en het herstel
van de structurele variatie zoals het opheffen van vismigratieknelpunten en
het heraanleggen van de meandering en 'pool & riffie' structuur van
waterlopen.
Wanneer in een bepaalde waterloop een zekere infectiegraad van een nieuwe
uitheemse soort wordt vastgesteld (zoals de dikkopelrits) kan eventueel
worden geopperd om via een chemische of fysische manier de soort voorgoed
te verdelgen, dit om een verdere verspreiding via natuurlijke dispersie van
de soort te verhinderen. Het uitroeien van een nieuwe niet-inheemse soort
in een zeer vroeg stadium na zijn introductie werd beschouwd als de enige
realistische bestrijdingsmethode voor een aantal soorten, tijdens de
conclusies van het symposium rond de status van niet-inheemse soorten in
België (!Status en trends van de Belgische fauna met bijzondere aandacht
voor exotische soorten' - Brussel, 14 december 2002). Daartoe dient bij
elke rapportage van een nieuwe niet-inheemse soort onmiddellijk een
actieplan opgesteld te worden.

In deze context stellen we dan ook volgende acties voor :
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•

•

Actie 1. Officialiseren van de ontwerp-richtlijnen voor herbepoting
van vis in openbare oppervlaktewaters (Werkgroep Herbepotingen en
visteelt van het Centraal Comité van het Visserijfonds). In deze
richtlijnen moet bovendien aandacht gaan naar de herkomst van de
uitgezette vis: buitenlandse vis dient zoveel mogelijk geweerd te
worden. Momenteel worden de richtlijnen verder uitgewerkt onder
andere met een sleutel voor afweging van herbepotingen of
herintroducties. Het is wenselijk deze sleutel af te stemmen op de
gegevens van dit rapport (bv omtrent de status van de vissoorten met
betrekking tot hun niet-inheems karakter).
Actie 2. Studie naar de actuele kwaliteit van uitzettingen, met
betrekking tot de aanwezige controles en het voorkomen van niet
gevraagde en in voorkomend geval niet-inheemse soorten, en dit zowel
in openbare als in private waters.
Actie 3. Naleven van de herbepotingsrichtlijnen (openbaar water) via
controle bij (1) het opstellen en goedkeuren van de
herbepotingsplannen, en (2) het uitzetten van de vis op terrein. De



terreininspecties moeten grondig gebeuren. Deze terreincontroles
worden best uitgevoerd door een bevoegd technisch inspecteur.
Vrijwilligers kunnen slechts ingeschakeld worden indien ze hiervoor
een specifieke vorming gekregen hebben.

• Actie 4. Voor private waters dient er vooral gesensibiliseerd te
worden (zoals het opstellen van een code van goede praktijk), er
dient ook onderzocht te worden in welke mate het beleid juridische
instrumenten heeft om uitzettingen met niet-inheemse soorten te
verbieden.

• Actie 5. Het opstellen van een juridisch instrumentarium teneinde de
invoer en het aanbieden van niet-inheemse soorten als aasvis te
verbieden, evenals de controle hierop.

• Actie 6. Sensibilisatie van de bevolking teneinde de wet na te leven
en zelf geen vis uit te zetten op openbare waters.

• Actie 7. Risicoanalyse naar het voorkomen van niet-inheemse
watergebonden organismen in ballastwater van schepen.

• Actie 8. Opstellen van een kader voorzien van de nodige middelen
teneinde bij de eerste rapportage van een niet-inheemse soort een
snelle uitvoering van een studie- en actieplan mogelijk te maken.

111.7. Aandachtslijnen voor verder onderzoek
Uit bovenstaande kunnen een aantal elementen worden afgeleid die in de
toekomst deel zouden moeten uitmaken van verder onderzoek. Hieronder worden
een aantal aandachtspunten opgesomd die we essentieel achten in het licht
van een goed gefundeerd beheer van onze inheemse en uitheemse visbestanden:

•

•

•

Om nog een gedetailleerder beeld te krijgen van de (genetische)
origine van de JVlaamse' blauwbandgrondels, is een intensieve
bemonstering van het brongebied noodzakelijk. Met de resultaten van
het morfologisch-genetisch onderzoek is aangetoond dat de herkomst
van de Vlaamse blauwbandgrondels te zoeken is in China. Het is echter
nog niet uitgemaakt welk hydrografisch (sub)bekken de stampopulatie
van onze blauwbandgrondels huisvest. Een systematische screening van
de verschillende Chinese blauwbandgrondelbestanden zou hiertoe zeker
belangrijke informatie kunnen bijbrengen. Onmiddellijk dient er
hierbij op gewezen te worden dat een grondige bemonstering van het
Chinese verspreidingsgebied sterk kan bemoeilijkt worden door de
gecompliceerde logistiek, verbonden aan veldwerk in die streek.
In voorliggend VLINA onderzoek werd het blauwbandgrondelbestand in
Vlaanderen genetisch gekarakteriseerd aan de hand van RFLP en
mitochondriaal cytochroom b analyses. Hierdoor konden de Vlaamse
populaties in een internationale context gesitueerd worden en kwamen
bepaalde verbanden op Vlaams niveau aan de oppervlakte. Onderzoek met
hoog variabele genetische merkers, zoals microsatelliet analyse, zou
ons in staat stellen een grondiger beeld te vormen van de onderlinge
verwantschappen tussen de Vlaamse populaties (subbekkens). Bovendien
zou dergelijk onderzoek ons een idee kunnen geven van de trafiek 
zowel kunstmatige als natuurlijke verspreiding - van
blauwbandgrondels binnen het hydrologisch Vlaanderen. Met die
techniek kan mogelijk een benadering gegeven worden van de frequentie
waarmee exemplaren van de blauwbandgrondel in een bepaald subbekken
zijn geïntroduceerd en van welke bron zij telkens voortkomen.
Zowel in beleidsmiddens als in het wetenschappelijk milieu leeft de
vraag naar de reële input aan uitheemse vissoorten, in casu
blauwbandgrondel, (1) via vistransporten vanuit Oost-Europa door
Belgische vishandelaars en (2) langsheen de herbepotingsacties op
openbare wateren in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Van onder
meer de blauwbandgrondel is beschreven dat de soort vaak ongewild
samen met jonge cyprinide pootvissen (steeds meer geïmporteerd uit de
voormalige Oostbloklanden) uitgezet wordt in onze Vlaamse
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•

•

•
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oppervlaktewateren. Tot nog toe heeft men echter geen idee in welke
mate ongewenste (uitheemse) soorten Vlaanderen binnen komen via
dergelijke vistransporten, en/of verspreid worden door middel van de
jaarlijkse uitzettingen in Vlaanderen. De nauwe betrokkenheid van de
Vlaamse overheid, zowel via de jaarlijkse visuitzettingen, als in het
licht van de Europese Kaderrichtlijn Water, benadrukken het belang
aan een controlestudie ter kwantificering van de ongewenste
(uitheemse) soorten onder de visimporten en bij de leveranciers van
pootvis voor de provinciale herbepotingsacties.
Uit deze studie is gebleken dat de vangstefficiëntie bij
elektrovisserij, zoals toegepast volgens de huidige methode, kan
fluctueren. Vooral bij kleinere soorten vertoont de efficiëntie soms
sterke schommelingen in functie van het beektype of veranderde
klimatologische omstandigheden. Wij achten het dan ook nodig nader
onderzoek te verrichten naar de vangstefficiëntie van verschillende
vissoorten onder wisselende omstandigheden om zo eventueel te komen
tot een aanpassing van de tot op heden aangewende elektrovisserij
techniek.
Hoewel reeds ettelijke eeuwen uitheemse soorten worden geïntroduceerd
in onze Vlaamse oppervlaktewateren, zijn vandaag de dag nauwelijks
impactstudies te vinden die de invloed van geïmporteerde soorten op
onze inheemse vis fauna kwantificeren. Er is dringend nood aan een
multidisciplinaire studie waarbij zowel de ecologisch aspecten
(competitie, predatie, •.• ), de pathologische consequenties, als de
eco-fysiologische gevolgen van introducties nader bekeken worden.
Ondanks het feit dat dergelijke langdurige onderzoeksprojecten steeds
minder gemakkelijk financiële steun vinden, achten wij het
noodzakelijk deze basiskennis te verwerven om in de toekomst te
kunnen voorzien in een~adequatere bescherming en beheer van onze
ecosystemen.
Andere nieuwe uitheemse soorten, zoals dikkopelrits en roofblei. 1)
Status en evolutie nauwkeurig in beeld brengen op plaatsen waar de
soorten nu gemeld zijn - Mogelijkheid van actieplan onderzoeken. 2)
Actie 7. Risicoanalyse naar het voorkomen van niet-inheemse
watergebonden organismen in ballastwater van schepen.
Niet-inheemse soorten: algemeen. 1) Ecologisch competitie onderzoek
van uitheemse soorten t.o.v. inheemse soorten. 2) uitbouw databank
IBW. 3) Actie 2. Studie naar de actuele kwaliteit van uitzettingen,
met betrekking tot de aanwezige controles en het voorkomen van niet
gevraagde en in voorkomend geval niet-inheemse soorten, en dit zowel
in openbare als in private waters. Aard van de herintroducties
(inclusief rol van import/exporthandel, aasvishandel, ... )
systematisch bepalen op basis van DNA vingerafdrukken.



IV. Evaluatie van het VLINA

IV.I. Bijdrage VLINA tot het invullen van kennislacunes en
het dichten van de kloof tussen het fundamenteel onderzoek
en het beleid
Ontegensprekelijk Z1Jn met dit project een aantal leemtes in de kennis van
een regio opgevuld. Door het bijeenbrengen van verschillende expertises
werd een actueel probleem multidisciplinair benaderd, hetgeen met normale
onderzoeksprogramma's niet mogelijk zou zijn geweest. De reactietijd op het
massaal vaststellen van een uitheemse vis soort in de Vlaamse wateren en de
aanzet tot dit onderzoek is relatief kort (maar kon nog korter). De
expertise over aquatische uitheemse soorten in Vlaanderen -was tot voor kort
versnipperd en beperkt. Dank zij dit project heeft het beleidsmatig
onderzoek van een overheidsinstelling (monitoring van visbestanden) kunnen
aansluiten bij het meer fundamenteel gerichte onderzoek van 3 verschillende
ploegen (inventarisatie van uitheemse soorten, morfologisch onderzoek en
genetisch onderzoek). Samen komen de deelnemers tot beleidsrelevante
kennis, voorstellen en realisaties (gegevensbank). Dit onderzoek is
eveneens internationaal relevant, zowel op fundamentaal als toegepast
niveau. (1) De invloed van een uitheemse soort op een ecosysteem blijft een
prangende vraag. (2) Het vasstellen van de importtrajecten is een moeilijke
zaak, waarvoor nochtans de geschikte methodologie beschikbaar is. (3) Het
is essentieel om tot een preventief beleid te komen.

IV.2. Bijdrage VLINA tot netwerkvorming
Dit project werd gerealiseerd door de zeer nauwe samenwerking tussen het
Instituut voor Bosbouw en wildbeheer, het Koninklijk Museum voor Centraal
Afrika en het Laboratorium voor Aquatische Ecologie van de Katholieke
Universiteit Leuven. Aldus was er samenwerking tussen een overheidsdienst
(IBW), een federale onderzoeksinstelling (KMMA) en een academische
instelling (KULeuven). De partners werkten tot ieders tevredenheid zeer
complementair; dagelijks was er contact zodat de integratie van alle
informatie vlot gebeurde. Naast het uitgebreide gezamelijke rapport, werden
reeds meerdere gezamenlijke lezingen gegeven en werden meerdere publicaties
gerealiseerd of zijn in voorbereiding (i.e. de taxonomie en oorsprong van
blauwbandgrondels, een inventaris van de uitheemse vissoorten in
Vlaanderen). Spijtig genoeg kent dit netwerk geen duurzaam bestaan zodat
een deel van de expertise verloren gaat of overblijft bij een zeer beperkt
aantal personen.

IV.l. Suggesties voor aanpassing VLINA
In het algemeen vult het VLINA programma een belangrijke lacune aan in het
beleidsgericht onderzoek in Vlaanderen. Academische instellingen leggen
zich in de eerste plaats toe op onderwerpen die academisch relevant zijn.
Hun kennis is niet altijd rechtstreeks bruikbaar voor de wetgever of de
openbare bestuurder. Door meer toegepaste onderwerpen te steunen en aan te
brengen, krijgt de overheid de beschikking over zeer specifieke en
bruikbare informatie. In dit geval betreft het een inventaris van uitheemse
soorten die behulpzaam is bij het hengel- en natuurherstelbeleid, en
suggesties voor het bestrijden van aquatische uitheemse soorten.
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Een belangrijk aandachtspunt dat rechtstreeks verband houdt met dit
contract is de korte termijn (1 jaar) die een diepgaand en volledig
onderzoek bemoeilijkt. In een zeer korte tijdsperiode het project
voorbereiden, het veldwerk organiseren, de labomethodologie optimaliseren,
het materiaal verwerken, de literatuur doornemen en een rapport
samenstellen, en dat tussen vier verschillende groepen, is heksenwerk. De
auteurs van dit onderzoek hadden het duidelijk liever anders gezien,
waarbij een periode van twee jaar een minimum zou zijn. Ten tweede verdient
het ons inziens de aanbeveling continuïteit te voorzien in het VLINA
programma zodat wetenschappelijke overheidsinstellingen en universiteiten
een basis blijven aanbieden voor samenwerkingsprojecten rond natuurbehoud
en natuurontwikkeling in Vlaanderen. Nu het VLINA programma tot een einde
komt, verdwijnt veel van de expertise, wordt een ander deel van de
expertise op een laag pitje gezet en blijven er een groot aantal
onbeantwoorde vragen over. De overheid kan door een structurele aanpak
dergelijk problemen aanpakken.
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v. Bijlage

V.I. Basisgegevens
Het verslag is gebaseerd op volgende basisgegevens:

• Voor de databank uitheemse soorten:
o Gegevens van het in 2001 opgestarte Vismeetnet van het IBW.
o Gegevens van het lBW project 'Visbestandopnames 1996-2000',

samengevat in meerdere rapportages.
o Gegevens van eerder (voor 1996) door het IBW uitgevoerde

visbestandopnames.
o Visbestandgegevens uit Vandelannoote, A., Yseboodt, R.,

Bruylants, B., Verheyen, R., Belpaire, C., Van Thuyne, G.,
Denayer, B., Beyens, J., De Charleroy, 0., Coeck, J., Maes, J.
& Vandenabeele, P. 1998. Atlas van de Vlaamse beek- en
riviervissen. Water Energik Vlario, Wijnegem, 303 pp.

• Voor de vergelijking van de actuele met de vroegere
blauwbandgrondelpopulaties in het Demerbekken:

o Breine, Je, Van Thuyne, G., Belpaire, C., De Charleroy, D. &
Beyens, J., 1999. Het visbestand in de Demer anno 1999.
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, IBW.Wb.V.R.99.069, Studie
i.o.v. de Vlaamse Milieumaatschappij, september 1999, 40 pp.

o De Charleroy, D. & Beyens, J., 1998. Het visbestand in het
Demerbekken. Inventarisatie van de vissoorten en hun
verspreiding. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer,
Groenendaal. Mededelingen 1998-2, 103 pp.

D Afvisgegevens van het lBW project lVisbestandopnames 1996
2000', samengevat in meerdere rapportages.

o Nieuwe gegevens van visbestandopnames uitgevoerd in het kader
van dit project.
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Bijlage 1. Morfometrische variabelen genomen op 27 specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit de Beneden-Zeeschelde (Antwerpse dokken).
Stdev = standaarddeviatie, Min = minimale waarde, Max = maximale waarde,
Var = variantie.

Beneden-Zeeschelde (Scheldebekken)

n = 27

Variabele Gemiddelde Stdev Min Max Var

ST 43,11

TL 53,65

VL 48,54

6,68

7,23

6,74

36,38

46,5

41,6

62,17

78,03

72,15

44,63

52,33

45,54

in % SL

MH

mB

HD

LC

LPe

Lpe

HA

Ape

APe

PePc

PeD

PeD

AD

DC

PrPe

PrPc

PrD

PrA

LD

LA

MKL

22,02

11,93

23,28

26,66

16,72

17,24

15,56

21,43

43,35

22,14

29,45

21,67

28,65

50,07

49,49

27,97

50,83

69,46

10,75

7,09

25,07

1,56

0,81

1,9B

2,1

1,4

1,46

1,51

1,68

3,07

1,81

2,1

1,62

1,91

2,78

2,98

1,67

2,88

4,33

0,98

0,67

1,62

17,11

9,52

18,89

21,3

13,63

13,41

12,66

17,05

33,67

17

23,32

16,51

22,42

39,41

39,41

23,12

41,06

55,35

7,9

5,48

20,38

24,1

13,49

26,22

29,93

18,84

19,78

18,03

24,15

48,26

24,77

32,31

23,88

31,59

52,66

52,45

30,06

53,43

73,92

12,12

8,3

27,23

2,43

0,66

3,95

4,42

1,97

2,13

2,29

2,84

9,44

3,3

4,42

2,62

3,65

7,77

B,93

2,8

8,31

18,83

0,97

0,46

2,63

in % MKL

SL

io

ina

KB

KH

nOp

KLB

Dop

Dd

Dmh

Lmh

51,23 1,95 46,83 55,7 3,82

66,03 2,64 59,78 74,97 7

38,46 1,91 33,97 43,96 3,68

33,21 2,16 27,54 37,74 4,69

41,72 1,6 38,38 44,68 2,57

24,84 1,6 21,12 27,29 2,58

21,57 1,25 19,57 24,9 1,58

23,26 0,94 21,4 24,94 0,88

24,78 1,25 22,64 27,72 1,57

74,68 1,79 68,9 78,15 3,23

75,27 1,42 70,72 78,21 2,04
MW.W"''''.''''''.''''.W'''''''''.W.W'''''''.·''.'·.·''''.'' w.·.w.wM·m,w.ww.w"www.·wwww~w.~w~~,,,_,wwwwwwwm.w~,ww~'
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Bijlage 2. Morfometrische variabelen genomen op 42 specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit de Herk (Demerbekken). Stdev =
standaarddeviatie, Min = minimale waarde, Max = maximale waarde, Var
variantie.

,~~w~~~~m~_~,,~~~~,~~~.~"m~,"

rivier de Herk (Demerbekken)

n "" 42

Variabele Gemiddelde

ST 53,98

TL 65,85

VL 61,42

Stdev

13,15

15,53

14,16

Min

27,95

33,95

31,35

Max

73,15

88,37

82,1

Var

173,04

241,35

200,71

in % SL

MH

mH

HD

Le

LPe

Lpe

HA

Ape

PePc

Ape

PeD

PeD

AD

De

PrPe

PrPc

PrD

PrA

LD

LA

MKL

in % MKL

KB

KH

ia

SL

Oap

Od

Omh

Lmh

ina

nop

KLB

23,57

11,22

22,06

22,5

15,24

15,77

14,57

21,34

45,08

24,21

31,6

22,51

30,34

52,64

49,67

26,5

50,64

69,97

12,12

7,78

23,83

57,74

68,75

39,75

30,17

46,21

22,93

20,9

22,01

24,28

78,04

73,79

1,64

0,93

1,15

1,49

1,38

1,04

1,38

1,1

2,1

1,51

1,58

1,61

1,67

1,52

0,79

1,29

1,25

1,35

1,1

1,01

1,04

3,68

2,31

2,93

2,92

2,36

2,87

2,3

2

2,79

3,33

2,2

20,1

8,76

18,74

19,11

11,98

13,81

10,88

19,06

40,95

21,13

28,04

19,55

25,93

49,21

48,19

24,02

47,38

66,24

9,98

4,55

21,94

49,06

61,87

32,66

23,4

39,77

17,87

16,23

17,68

18,58

70,12

66,84

27,03

13,25

25,43

25,46

18,16

18,08

16,79

24,17

49,52

27,33

34,52

25,62

33,35

55,67

51,85

29,31

53,16

72,33

13,95

10,14

26,39

64,6

74,24

44,14

35,22

50,07

31,22

27,08

27,33

30,38

84,41

78,4

2,75

0,88

1,32

2,23

1,91

1,09

1,91

1,21

4,41

2,29

2,52

2,61

2,81

2,33

0,63

1,66

1,57

1,83

1,21

1,03

1,09

13,55

5,35

8,6

8,53

5,6

8,26

5,3

4,01

7,8

11,1

4,87
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Bijlage 3. Morfornetrische variabelen genomen op 22 specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit de Kleine Gete (Demerbekken). Stdev
standaarddeviatie, Min = minimale waarde, Max = maximale waarde, Var =
variantie.

w<~~~w<u«._."~~

rivier de Kleine Gete (Demerbekken)

n ::: 22

Variabele Gemiddelde

ST 52,39

TL 64,41

VL 59,44

in % SL

Stdev

5,64

6,85

6,35

Min

43,25

52,9

48,95

Max

60,04

73,95

67,9

Var

31,87

47

40,38

MB

rnH

HD

LC

LPe

Lpe

HA

Ape

Ape

PePc

PeD

PeD

AD

DC

PrPe

PrPc

PrD

PrA

LD

LA

MKL

in % MKL

KB

KH

io

SL

Oop

ad

Omh

Lmh

ina

nap

KLB

168

24,13

12

22,92

23,55

16,25

16,51

15,22

22,53

46,38

24,16

31,58

23,59

30,99

52,72

49,75

25,86

50,28

70,81

12,02

8,13

23,26

57,49

70,77

41,18

32,37

45,73

23,23

21,75

23,15

24,02

77,77

73,09

1,46

0,76

1,29

1,48

1,05

1,06

0,69

1,08

0,86

1,21

1,32

1,29

1,17

1,44

1,01

0,65

1,12

0,99

0,98

1,67

0,75

2,68

2,53

1,87

2,23

2,3

0,96

1,44

1,01

1,83

2,02

1,46

21,57

10,63

19,86

21,1

14,14

14,32

13,64

20,62

44,11

21,46

29,97

21,44

28,98

49,38

47,92

24,65

47,89

68,77

9,93

6,88

21,53

52,65

66,45

38,33

27,1

41,93

21,44

18,86

21,3

20,37

74,7

70,75

26,99

14,05

26,2

27,66

17,89

19,39

16,86

24,57

48,08

26,06

34,21

25,81

34,18

56,28

51,37

27,05

52,32

72,68

14,15

15,25

24,8

64,04

76,32

44,94

36,02

50,17

25,23

23,67

25,86

27,08

81,67

76,25

2,15

0,58

1,68

2,2

1,1

1,14

0,47

1,17

0,75

1,48

1,75

1,67

1,36

2,07

1,03

0,42

1,27

0,99

0,97

2,79

0,57

7,21

6,4

3,52

5

5,3

0,93

2,1

1,02

3,35

4,08

2,13



Bijlage 4. Morfometrische variabelen genomen op 10 specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit de Grote Gete (Demerbekken). Stdev
standaarddeviatie, Min = minimale waarde, Max = maximale waarde, Var =
variantie.

rivier de Grote Gete (Demerbekken)

n "" 10

Variabele Gemiddelde

ST 46,19

TL 57,07

VL 53,09

in % SL

Stdev

6,55

7,3

7,24

Min

36,15

45,8

41,9

Max

58,45

70,2

65,71

Var

42,97

53,3

52,44

MH

mH

HD

LC

LPc

Lpe

HA

Ape

Apc

PePc

pcD

PeD

AD

DC

prPe

PrPc

PrD

prA

LD

LA

MKL

in % MKL

KB

KH

io

SL

Dop

Od

omh

Lmh

ina

nOp

KLB

23,6

11,81

22,42

23,94

14,84

16,1

14,74

21,16

43,68

23

30,37

23,45

29,74

52,76

50,59

26,52

50,27

69,94

11,85

7,74

24,33

56,34

70,23

37,83

33,44

42,85

23,44

21,72

21,95

24,55

75,77

74,4

1,39

0,45

1,03

1,73

1,32

0,77

0,86

0,85

1,66

1,3

1,55

1,38

0,64

1,01

1,72

0,99

0,75

1,44

0,8

0,64

0,84

3,39

2,51

2,93

1,5

1,91

1

0,92

1,23

1,64

2,54

1,6

21,67

11,23

21,09

19,87

13,26

15,36

13,63

19,54

41,32

20,97

28,06

21,44

28,21

51,4

47,32

24,58

49,07

67,39

10,79

6,64

23,01

49,82

64,98

32,14

30,98

40,09

21,54

20,75

20,23

22,45

72,67

71,73

25,71

12,64

24,23

25,9

16 ,59

17,43

16,14

22,84

45,72

25,05

33,05

25,33

30,63

54,9

53,34

28,18

51,23

71,25

13,02

8,83

25,81

60,24

73,18

41,51

36,23

45,99

25

23,59

23,67

27,25

81,63

75,97

1,94

0,2

1,07

3

1,74

0,6

0,74

0,73

2,76

1,69

2,42

1,92

0,41

1,03

2,98

0,98

0,57

2,08

0,64

0,41

0,71

11,51

6,33

8,62

2,25

3,66

1

0,84

1,52

2,7

6,48

2,59
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i
Bijlage 5. Morfometrische variabelen genomen op 17 specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit de Melsterbeek (Demerbekken). Stdev
standaarddeviatie, Min ~ minimale waarde, Max ~ maximale waarde, Var =
variantie.

«««-~~'c.r,.~""'''Y~~''~~~~»»»»:«<'>Y'''''~~~'À~~''''~~''~'''''''''''

rivier de Melsterbeek (Oemerbekken)
''"nn ••• ···''-"-"-', ••.•••~·, ...... '" ............. ,,~•••.....,~ ••• ....•••."'''';................~••••.....'"''~,••••......~'""'•••.•

n = 17

Variabele Gemiddelde Stdev Min Max Var

ST 48,52 7,1 33,29 57,98 50,49

TL 60,46 8,87 42,03 72 ,86 78,81

VL 55,16 8,26 37,81 66,44 68,37

in % SL

MH 24,76 1,69 22,53 28,74 2,86

mB 12,01 0,63 10,81 13,1 0,4

HD 24,35 1,11 22,16 25,97 1,23

LC 25,23 1,65 22,17 27,58 2,74

LPe 16,98 1,01 15,16 19,42 1,03

Lpe 17,81 1,18 15,83 20,32 1,39

HA 16,02 1,07 14,06 18,05 1,15

Ape 22,78 1,26 20,51 25,36 1,59

Ape 46,35 1,84 43,55 49,73 3,4

PePe 23,73 1,4 21,3 27,26 1,96

PeD 31,72 1,52 29,15 33,65 2,33

PeD 23,99 1,56 21,84 27,06 2,46

AD 29,75 1,22 27,38 31,77 1,49

De 51,14 1,11 49,1 53,47 1,24

PrPe 49,21 0,99 47,69 51,07 0,98

PrPe 26,07 1,07 23,56 28,37 1,15

PrO 50,78 1,04 48,28 52,79 1,08

PrA 71,12 1,36 68,98 73,61 1,85

LD 12,27 0,76 10,87 13,39 0,58

LA 8,15 0,8 6,66 9,43 0,64

MKL 24,41 0,94 22,53 26,33 0,9

in % MKL

KB 53,96 2,81 46,72 59,51 7,91

KH 69,37 2,78 62,37 74,26 7,74

io 39,31 1,48 36,59 41,98 2,21

8L 32,99 2,71 28,22 39,33 7,35

Oop 43,83 2,01 38,89 47,58 4,05

Od 23,8 2,14 20,2 29,57 4,58

Omh 21,76 1,6 19 ,01 24,1 2,59

Lmh 23,65 1,57 20,85 27,35 2,48

ina 26,17 1,57 24,19 31,25 2,48

nOp 73,74 2,41 68,15 77,82 5,81

KLB 74,7 2,23 70,22 78,58 4,99
~M~~·.,\~·.,,"~V'o,..v;<...~.·.7~~.'~"~'N~~:......1~·I~'·.~~I~ ....\'"'~'''''~N~''''=Vl
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Bijlage 6. Morfometrische variabelen genomen op 23 specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit de Zwarte Beek (Demerbekken). Stdev
standaarddeviatie, Min = minimale waarde, Max = maximale waarde, Var =
variantie.

rivier de Zwarte Beek (Demerbekken)

n "" 23

Variabele Gemiddelde

ST 35,57

TL 44,44

VL 40,76

in % SL

Stdev

8,14

9,9

8,97

Min

25,86

32,36

29,74

Max

53,26

65,96

60,55

Var

71,57

108,92

88,57

MB

mB

HO

LC

LPe

Lpe

HA

Ape

Ape

Pepc

PeD

PeD

AD

DC

PrPe

prpc

PrO

PrA

LD

LA

MKL

in % MKL

KB

KB

io

SL

Oop

ad

Dmh

Lmh

ina

nap

KLB

21,01

10,55

22,63

24,92

16,03

16,17

16,1

20,21

42,4

22,59

29,34

20,15

26,39

49,81

50,06

27,14

52,06

68,68

11,02

8,11

24,88

52,37

67,79

36,4

29,18

43,63

27,64

19,36

22,83

23,36

78,48

76,41

1,32

1,02

1,49

1,26

1,67

1,46

0,74

2,04

2,21

0,99

2,35

1,43

3,03

2,05

1,2

0,86

1,89

2,39

1,03

0,58

1,02

3,55

2

2,89

2,87

1,72

3,26

1,9

2,05

2,29

4,47

3,27

17,88

7,79

18,59

22,73

12,51

12,3

14,85

15,77

37,69

20,48

26,33

16,77

17,2

45,67

46,89

26,19

49,21

61,48

8,98

7,31

23,23

46,42

64,28

29,67

22,8

39,35

22,13

15,03

19,86

15,93

70,64

72,6

23,04

12,03

24,83

26,85

18,72

18,58

17,34

22,77

46,23

24,02

34,69

22,35

29,69

53,35

51,9

28,91

55,97

71,7

12,94

9,19

26,87

65,11

72 ,26

41,98

35,16

46,24

35,85

22,46

30,63

26,52

87,44

83,21

4,87

1,07

2,51

2,26

2,65

2,01

0,81

3,83

5,4

1,46

5,56

5,54

8,33

3,81

1,24

0,96

2,64

4,73

1,51

0,61

1,04

12,6

4,01

8,39

8,29

2,96

10,68

3,64

4,23

5,28

19,99

10,69
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Bijlage 7. Morfometrische variabelen genomen op 20 specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit de Roosterbeek (Demerbekken). Stdev
standaarddeviatie, Min = minimale waarde, Max = maximale waarde, Var =
variantie.

~'~"_.---~ ~~~-,~"".,._-'._,._~~~
rivier de Roosterbeek (Demerbekken)

n = 20

Variabele Gemiddelde Stdev Min Max Var

ST

TL

VL

in % SL

MH

mH

HD

LC

LPe

Lpe

HA

Ape

Ape

PePc

PeD

PeD

AD

DC

PrPe

PrPc

PrD

PrA

LD

LA

MKL

in % MKL

KB

KH

ia

SL

Oap

Od

Omh

Lmh

ina

nOp

KLB

172

55,74

68,76

63,37

24,48

12,36

22,7

24,45

16,66

17,11

15,45

22,05

45,67

23,85

31,14

23,68

29,9

51,31

50,01

26,38

50,54

71,1

11,63

7,61

23,29

55,51

70,88

41,4

33,44

44

24,07

21,43

22,08

25,67

76,95

75,35

8,72

10,15

9,64

1,26

0,5

1,42

1,61

1

1,06

0,97

1, 07

1,58

1,28

1,18

1,34

1,06

1,15

1,12

0,68

1,01

1,19

0,66

0,6

0,75

2,11

2,38

2,04

2,15

2,56

1,95

1,72

1,26

1,71

2,31

1,99

42,65

53,64

48,65

22,8

11,11

19,88

21,64

14,55

14,69

13,68

20,34

43,48

21,51

28,68

21,91

28,4

48,84

47,95

24,95

48,48

69,6

10,18

6,87

22,4

52,36

66,66

37,65

28,94

40,85

20,89

18,04

20,12

21,46

71,44

72,3

70,18

85,68

79,48

27,73

13,05

25,33

26,54

18,78

18,83

17,63

24,21

50,26

26,54

33,22

27,23

31,94

53,56

51,84

27,81

52,51

74,36

12,45

9,18

25,17

59,7

76,63

46,13

37,92

52,58

27,93

24,69

25,34

28,13

80,58

78,95

76,19

103,08

93,01

1,59

0,26

2,04

2,59

1

1,12

0,94

1,15

2,5

1,65

1,4

1,79

1,14

1,32

1,26

0,47

1,02

1,42

0,43

0,36

0,56

4,48

5,67

4,16

4,62

6,56

3,81

2,99

1,59

2,94

5,35

3,98



Bijlage 8. Morfometrische variabelen genomen op 7 specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit de Slangbeek (Demerbekken). Stdev
standaarddeviatie, Min = minimale waarde, Max = maximale waarde, Var =
variantie.

~~~'-'~~"'~~"""-'~~~
rivier de Slangbeek (Demerbekken)

n = 7

Variabele Gemiddelde

ST 41,64

TL 52,52

VL 47,74

Stdev

11,4

14,2

13,18

Min

27,85

35,05

31,84

Max

55,62

69,33

63,5

Var

130,15

201,9

173,82

in % SL

MH

mH

HO

LC

LPe

Lpe

HA

Ape

Ape

PePc

PeD

PeD

AD

DC

PrPe

PrPc

PrO

PrA

LD

LA

MKL

in % MKL

KB

KH

io

SL

Oop

Od

Omh

Lmh

ina

nOp

KLB

22,37

11,05

23,76

25,91

16,26

16,73

15,83

21,65

44,31

23,06

30,17

21,6

27,27

49,7

50,41

27,46

51,93

70,64

11,2

7,25

24,82

52,68

68,78

37,04

30,21

43,98

26,62

20,52

22,24

24,12

79,76

77 ,46

2,72

1,27

1,84

1,5

1,56

1,05

1,21

1,85

2,96

1,91

2

2,77

2,53

1,81

1,61

1,39

0,83

1,96

0,84

0,94

0,71

4,34

5,86

3,33

2,69

1,43

1,89

1,73

1,26

2,65

2,93

2,15

18,89

8,84

21,43

22,8

13,8

15,2

14,18

19,49

41,57

21,27

27,67

17,25

23,91

47,43

48,65

25,02

50,95

68,04

10,12

5,69

23,57

48,17

63,51

30,65

26,35

41,45

24,1

17,29

19,73

20,8

75,73

74,37

26,29

12,54

26,05

27,72

18,39

18,28

17 ,41

24,95

49,69

26,03

33

25,25

29,87

53,09

53,58

29,44

53,08

73,06

12,42

7,95

25,93

59,92

79,01

40,58

33,38

45,76

29,05

23,04

23,37

27,23

83,6

80,81

7,4

1,63

3,41

2,25

2,45

1,11

1,47

3,44

8,76

3,67

4

7,67

6,43

3,27

2,62

1,93

0,7

3,85

0,71

0,89

0,5

18,86

34,44

11,11

7,25

2,05

3,59

3,01

1,6

7,06

8,59

4,65

173



Bijlage 9. Morfometrische variabelen genomen op 20 specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit de Bolderbergbeek (Demerbekken). Stdev
standaarddeviatie, Min = minimale waarde, Max = maximale waarde, Var =
variantie.

~'''=~;'''//'''''= "",'",."",,,,w=..,.,y/=,,,,,~

rivier de Bolderbergbeek (Demerbekken)
,················w~ .·u..............'" ........,.,,_.~~~'" ....................'"....................~~ '"'''~'''''-~ ....

n = 20

Variabele Gemiddelde Stdev Min Max Var

ST 40,9 7,82 27,19 57,6 61,16

TL 51,62 9,58 35,25 71,26 91,93

VL 46,85 8,83 31,69 65,19 78,11

in % SL

MH 21,54 1,29 19,6 25,4 1,66

rnH 11,03 0,91 9,18 13,32 0,83

HO 23,08 1,02 21,14 25,37 1,05

LC 26,51 1,06 25,18 28,39 1,14

LPe 16,35 0,77 14,4 17,57 0,59

Lpe 17,03 0,61 15,57 18,25 0,37

HA 15,55 1 14,23 18,48 1,01

Ape 21,88 0,99 20,03 23,57 0,98

Ape 43,66 1,49 41,17 46,76 2,22

PePc 22,04 1,24 19,63 24,9 1,54

PeD 29,51 1,15 27,77 31,68 1,32

PeD 20,97 1,21 19,08 24,84 1,47

AD 28,03 1,22 26,1 30,36 1,5

De 50,42 1,5 47,54 52,95 2,25

PrPe 49,55 1,22 47,31 51,5 1,5

PrPc 27,26 1,03 25,66 29,34 1,07

PrO 50,95 0,94 49,02 52,66 0,88

PrA 70,14 1,21 67,78 71,98 1,48

LD 10,81 0,87 9,47 12,96 0,76

LA 7,3 0,49 6,41 8,15 0,24

MKL 24,51 0,91 22,71 25,91 0,83

in % MKL

KB 52,04 1,97 48,07 55,14 3,88

KH 68,09 2,72 64,02 71,48 7,39

io 38,4 2,04 36,31 41,88 4,19

SL 31,45 2,08 28,61 35,77 4,33

Oop 42,89 2,16 38,08 44,86 4,66

ad 26,76 2,01 21,77 29,55 4,07

Drnh 20,65 1,81 18,57 23,18 3,27

Lrnh 23,06 1,07 21,59 25,14 1,14

ina 24,35 1,31 22,23 26,22 1,72

nop 78,78 1,84 75,54 80,88 3,41

KLB 77,47 2,1 74,88 81 4,44
',·.=«<<<<<<'-NNNMW.W7 'm...'·.·.·'7=..=""7·"""'·•.-Nmm.w...wmmNm.w..."'.,.'"...?~••~~~~__~~_m....."'w".w..."...".?7~~
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Bijlage 10. Morfometrische variabelen genomen op 31 specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit de Zonderikbeek (Demerbekken). Stdev
standaarddeviatie, Min = minimale waarde, Max = maximale waarde, Var =
variantie.

rivier de zonderikbeek (Demerbekken)

n = 31

Variabele Gemiddelde Stdev Min Max Var

ST

TL

VL

in % SL

MH

mH

HD

LC

LPc

Lpe

HA

Ape

Ape

PePc

PeD

PeD

AD

DC

PrPe

PrPe

PrD

PrA

LD

LA

MKL

in % MKL

KB

KH

io

SL

Oop

Od

Omh

Lmh

ina

nOp

KLB

54,46

67,4

62,26

24,41

12,6

23,11

25,76

16,6

17,32

15,47

22,53

45,65

24

31,65

23,92

30,26

51,48

49,9

26,7

50,78

71,25

11,62

7,49

23,44

56,54

70,92

41,62

33,68

43 / 78

24 / 36

23 / 14

24 / 48

27,16

76,66

75,95

6,79

8,07

7,68

1,65

0,86

1,41

1,83

1,09

0,99

0,79

1,07

3,31

1,36

1,4

1,64

1,26

1,13

1,1

0,94

0,99

1,15

0,73

0,51

1,09

3,23

2,02

2,15

1,88

1,61

1,48

1,1

1,31

1,72

2,09

2 / 1

42,5

53,7

48,65

21,52

11,14

20,99

22,13

14,1

14,9

14,21

20,69

31,04

21,63

29,05

21,36

26,88

48,35

46,15

24,89

48 / 64

68,39

10,09

6,57

20,22

49,95

67,29

38,11

30,33

41,29

21,41

20,9

21,19

23 / 03

71,7

71,94

66,84

85,35

77,76

27,58

14,38

25,73

28,54

18,39

19,97

16,92

24,87

49,59

27,15

34,59

27,24

33,64

53,78

51 / 78

28 / 56

52,51

73,45

13,48

8,6

25,62

64,2

74,34

47,82

39,09

47,29

27,01

25,02

27,12

31,04

82,64

80,18

46,11

65,14

59

2,73

0,74

2

3,35

1,2

0,98

0,62

1,16

10,99

1,86

1,96

2,72

1,58

1,28

1,21

0,9

0,99

1,34

0,54

0,26

1,2

10,45

4,1

4,63

3,55

2,59

2,21

1,21

1,72

2 / 98

4,37

4,41

175



Bijlage 11. Morfometrische variabelen genomen op 26 specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit Berlarebroek (Boven-Zeeschelde,
Scheldebekken). Stdev = standaarddeviatie, Min = minimale waarde, Max
maximale waarde, Var = variantie.

Berlarebroek Scheldebekken)

n = 26

Variabele Gemiddelde

ST 50,94

TL 63,65

VL 58,04

Stdev

4,37

5,15

4,87

Min

43,5

55,32

49,69

Max

60,35

73,7

68,39

Var

19,17

26,58

23,74

in % SL

MH

mH

HD

LC

LPc

Lpe

HA

Ape

Apc

PePc

PcD

PeD

AD

DC

PrPe

PrPc

PrD

PrA

LD

LA

MKL

in % MKL

27,27

12,74

25,62

26,95

18,52

19,15

16,55

22,56

46,26

23,85

33,29

26,32

30,72

51,38

49,85

26,55

51,42

71,23

12,76

8,9

24,98

1,25

0,74

1,86

0,98

0,83

1,07

1,02

1

1,58

1,38

1,57

1,2

1,19

1,38

1,49

1,12

1,47

1,71

0,96

0,69

0,88

24,82

10,9

21,9

24,64

17,23

17,11

13,92

20,75

42,75

20,56

29,92

24,43

28,25

49,43

45,88

24,15

48,23

67,72

10,99

7,41

23,63

29,35

13,94

28,35

29,07

20,22

21,18

17,77

24,41

49,08

25,63

36,16

28,31

32,67

54,8

52,58

28,56

53,72

73,75

14,83

10,44

26,9

1,57

0,54

3,47

0,97

0,69

1,15

1,05

1

2,5

1,9

2,47

1,44

1,43

1,92

2,24

1,26

2,18

2,92

0,93

0,48

0,79

KB

KH

ia

SL

aap

ad

Omh

Lmh

ina

nap

KLB

176

58,27

70,03

39,5

34,01

43,72

23,86

21,49

24,02

26,67

73,96

72,59

2,97 52,36

2,48 64,86

1,94 35,79

2,28 28,57

1,72 40,94

1,36 21,06

1,3 17,87

1,31 21,93

1,59 24,38

2,38 70,16

=.w,:,:'..,~..~.,,~..~~~70, 16

62,65

75,01

42,7

37, Ol

47,51

26,03

23,85

26,68

31,21

77,28

74,5

8,82

6,17

3,79

5,22

2,96

1,86

1,7

1,72

2,54

5,67

1,94



Bijlage 12. Morfometrische variabelen genomen op 9 specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit Tielrodebroek (Boven-Zeeschelde,
Scheldebekken). Stdev = standaarddeviatie, Min = minimale waarde, Max
maximale waarde, Var = variantie.

Tielrodebroek (Scheldebekken)

n = 9

Variabele Gemiddelde stdev Min Max Var

ST

TL

VL

in % SL

MH

mH

HD

LC

LPc

Lpe

HA

Ape

Apc

PePc

PcD

PeD

AD

DC

PrPe

PrPc

PrD

PrA

LD

LA

MKL

in % MKL

KB

KH

io

SL

Oop

Od

omh
Lmh

ina

nOp

KLB

39,53

49,83

45,28

25,59

12,2

25,43

27,09

18,29

18,76

16,66

21,71

45,69

24,03

31,75

24,91

29,17

50,66

49,61

26,44

52,06

70,28

12,55

8,44

25,42

55,06

68,78

38,2

30,58

42,25

26,93

20,18

22,58

25,97

75,65

74,05

8,19

10,27

9,45

2

1,24

0,71

1,41

1,09

1,09

1,47

1,29

1,25

1,05

1,46

1,98

2,21

1,68

1,09

1,25

0,97

0,62

1,21

1,1

0,94

2,69

2,67

2,51

1,82

1,19

2,25

1,84

1,68

2,15

1,97

1,86

31,65

39,99

36,14

22,74

10,74

24,6

25,54

16,53

17,05

14,74

20,06

43,98

22,56

29,95

22,66

26,67

47,77

47,83

24,9

51,13

68,97

10,78

6,95

24,08

50,32

65,07

34,87

27,45

40,05

23,04

17,88

19,31

24,07

72 ,31

71,57

52,18

65,94

60,19

29,18

14,27

26,53

30,49

19,54

19,85

19,72

23,74

47,88

26,28

34,23

28,6

33,91

52,8

51,09

28,11

53,87

71,15

14,46

10,08

26,96

58,59

72,32

42,57

32,89

43,97

29,93

23,52

24,66

29,68

79,37

77 ,86

67,21

105,97

89,43

4

1,55

0,51

1,99

1,2

1,19

2,16

1,66

1,57

1,1

2,15

3,93

4,89

2,82

1,2

1,57

0,95

0,38

1,48

1,21

0,89

7,28

7,17

6,31

3,31

1,43

5,08

3,38

2,83

4,63

3,9

3,49

177



Bijlage 13. Morfometrische variabelen genomen op 25 specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit de Abdij van 't Park (Molenbeek,
Dijlebekken). Stdev = standaarddeviatie, Min = minimale waarde, Max
maximale waarde, Var = variantie.

Abdij van 't Park (Molenbeek, Dijlebekken)
, ••••• " ••••••••"' ', •••••• , , " , •••••• •••••••• u ••••••• n •• ••••••••• ,,"' » ,.~ ~ ••~

n ~ 25

variabele Gemiddelde stdev Min Max Var

ST

TL

VL

in % SL

MH

mE

HD

LC

LPe

Lpe

HA

Ape

Ape

PePe

PeD

PeD

AD

DC

PrPe

PrPe

PrO

PrA

LD

LA

MKL

in % MKL

KB

KH

io

SL

Oop

Od

Omh

Lmh

ina

nOp

KLB

178

42,9

54,46

49,24

24,66

11,86

25,14

27,2

17,61

18,2

16,65

22,35

43,52

23,44

30,92

23,94

29,55

51,3

50,16

26,9

51,37

70,47

12,21

7,95

25,29

51,93

68,11

38,66

32,01

43,37

25,26

20,76

23,1

26,07

74,55

75,91

9,23

11,45

10,66

1,41

0,57

1,36

2,34

0,96

1,14

1,42

4,73

4,63

2,66

1,53

1,52

1,56

1,89

1,63

1,17

0,98

1,58

0,79

0,74

0,91

2,81

2,12

2,22

2,4

1,11

2,57

1,96

1,52

1,4

2,24

2,46

31,66

40,74

36,14

21,81

10,74

22,66

19,78

15,4

15,93

13,12

19,38

23,53

20,34

28,13

20,98

26,11

47,62

46,88

24,12

49,55

67,57

10,83

6,86

23,61

47,14

62,92

35,04

27,64

40,97

20,11

17,82

20,33

23,69

70,65

70,4

61,32

77 ,61

70,65

27,16

13,57

27,45

32,97

19,43

19,97

20,72

44,45

49,69

32,18

34,35

26,72

32,21

56,62

54,22

29,1

53,05

74,1

13,81

9,4

27,41

57,83

72,34

44,66

36,84

45,38

29,98

24,69

25,69

29,05

79,41

79,79

85,25

131,18

113,78

1,98

0,33

1,85

5,48

0,93

1,31

2,02

22,4

21,52

7,11

2,36

2,32

2,44

3,58

2,67

1,38

0,96

2,5

0,62

0,55

0,82

7,92

4,52

4,95

5,78

1,25

6,62

3,86

2,31

1,98

5,02

6,06



Bijlage 14. Morfometrische variabelen genomen op 25 specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit viskwekerij Bijnens (Zonhoven,
Demerbekken). Stdev = standaarddeviatie, Min = minimale waarde, Max
maximale waarde, Var = variantie.

viskwekerij Bijnens (Demerbekken)

n = 25

Variabele Gemiddelde

ST 72,99

TL 91,38

VL 83,03

stdev

4,31

5,3

4,92

Min

60 1 96

76 1 24

69 1 29

Max

81,75

101,37

92,64

Var

18,65

28,16

24,23

in % SL

MH

mH

HO

LC

LPe

Lpe

HA

Ape

Ape

PePc

PeD

PeD

AD

DC

PrPe

PrPc

PrO

PrA

LD

LA

MKL

in % MKL

KB

KH

io

SL

Oop

Od

Omh

Lmh

ina

nOp

KLB

24,65

12,85

24,99

25,53

17,57

18,7

16,98

22,39

45,69

23,58

31,45

23,58

31,17

52,52

48,94

25,89

50,58

70,32

12,95

8,49

23,19

56,78

70,83

42,69

36,19

45,13

20,1

23,96

25,91

27,78

74,97

74,33

1,01

0,56

1,04

1,28

0,84

0,87

0,72

1,13

1,57

1,01

1,1

1,36

1,06

1,72

0,97

0,91

0,97

1,42

0,76

0 1 52

0 1 56

2 1 44

2 1 15

1 1 69

1 1 89

1 1 15

1 1 14

1 1 58

1,43

1,57

1,55

1,85

23,11

11,53

23,46

22,82

15,77

16,86

15,3

20,28

42,21

21,69

29,33

18,92

29,41

49,7

47,41

24,23

48,98

66,72

11,5

7,58

22 1 17

51 1 28

66,97

40 1 61

31 1 73

43 1 5

17 1 51

21,55

23,99

24,73

71

70,78

26 1 34

14

27,12

28,64

19,28

20,13

18,02

25,33

49,48

25,31

33 1 76

25,38

33 1 25

55 1 81

51,47

27 1 7

52,24

73 1 54

14,48

9,55

24 1 27

61 1 32

74,98

46 1 59

39,67

47 1 58

22,68

27,74

29,61

30 1 87

77,74

77 ,47

1,03

0 1 32

1,09

1,65

0,71

0,77

0,52

1,28

2,48

1,03

1 1 22

1 1 86

1,13

2 1 97

0 1 95

0 1 82

0,94

2 1 01

0,58

0,27

0,31

5,97

4,63

2,86

3,57

1 1 34

1,31

2,51

2,05

2,47

2,4

3,42
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Bijlage 15. Morfometrische variabelen genomen op 23 specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit De Maten (Stiemerbeek, Demerbekken).
Stdev = standaarddeviatie, Min = minimale waarde, Max = maximale waarde,
Var = variantie.

De Maten (Stiemerbeek, Demerbekken)

n '" 23

variabele Gemiddelde Stdev Min Max Var

ST 55,78

TL 68,96

VL 63,38

5,59

6,63

6,18

45,54

57,2

52,Oa

64,9

79,95

73,5

31,27

44,05

38,27

in % SL

MH

mH

HO

LC

LPe

Lpe

HA

Ape

Ape

PePc

PeD

PeD

AD

DC

PrPe

PrPc

PrO

PrA

LD

LA

MKL

24,63

12,93

23,3

23,68

16,46

16,58

15,46

21,91

44,02

22,34

31,88

24,15

30,98

53,06

48,37

26,76

51,5

69,26

11,63

7,88

24,36

1,22

0,39

0,94

1,23

0,68

0,7

O,S

1,13

1,02

0,93

0,97

1 1 17

0,9

1,3

1,12

0,61

1,16

0,97

0,71

0,47

0,72

22,57

12,34

21,5

20,86

15,23

15,32

14,12

19,69

41,98

19,51

29,89

21,96

29,14

50,64

45,25

25,41

48,92

67,53

10,23

6,46

23,11

27,83

13,83

24,8

26,67

18,09

18,07

16,91

24,51

46,29

24,04

34,51

26,88

32,38

55,11

50,28

27,86

54,49

71,33

13,06

8,69

25 1 63

1,49

0,15

0,89

1,53

0,46

0,49

0,64

1,27

1,04

0,87

0,94

1,37

0,81

1,7

1,26

0,37

1,34

0,94

0,5

0,22

0,52

io

nOp

KLB

SL

Oop

Od

Omh

Lmh

ina

in % MKL

KB

KH

57,68 1,69 54,47 61,98 2,85

67,61 2,62 59,13 73,11 6,91

42,22 1,52 38,46 45,27 2,32

33,37 1,74 29,92 36,74 3 1 03

44,7 1,54 42 48,43 2,38

22,72 1,29 20,57 24,9 1,68

21,7 1,23 19,06 23,74 1,53

23,88 1,36 21,37 26,53 1,85

24,41 1,62 21,19 27,68 2,65

76,12 2,48 71 80,5 6,18

73,79 2,01 70,47 78,23 4,07
_".w.,ww.w••w_.~~~~~~,,~~,,~._~~,wwwm"W"MW'''''''W'~W'~_~._~~_
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Bijlage 16. Morfometrische variabelen genomen op 25 specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit viskwekerij Toelen (Oostham, Netebekken).
Stdev = standaarddeviatie, Min = minimale waarde, Max = maximale waarde,
Var = variantie.

~X«<ij//-'ij//-'0.»'~ ""'-'.0>''''-'''-'''''-'-'@7/ _''''.Yh'x-m'''''''~~

viskwekerij Toelen (Netebekken)
................................................."........... ······m~~~~~A.~.m ........................................................................- .~~~..m..,

n = 25

variabele Gemiddelde Stdev Min Max Var

ST 45,26 5,77 37 63,05 33,33

TL 56,76 7,18 47,06 79,41 51,63

VL 51,44 6,7 42,31 72,56 44,91

in % SL

MH 23,02 1,2 20,65 26,37 1,46

mH 11,95 0,65 10,86 13,06 0,43

HD 24,43 1,33 21,13 27,09 1,77

LC 25,77 1,17 23,81 29,2 1,38

LPc 17,52 0,96 15,31 19,43 0,92

Lpe 17 ,87 0,77 16,35 19,93 0,59

HA 16,55 1,13 13,67 18,43 1,28

Ape 22,13 1,2 19,36 24,27 1,44

Apc 44,85 1,59 42,15 48 2,55

PePc 22,89 1,15 20,79 25,14 1,34

PcD 30,4 1,15 28,67 32,89 1,34

PeD 22,29 1,18 20,04 25,5 1,4

AD 28,53 0,98 26,7 30,87 0,96

DC 50,62 1,25 47,99 52,83 1,57

PrPe 49,2 1,08 47,18 51,33 1,18

PrPc 26,59 0,82 25,36 28,38 0,67

PrD 51,06 1,22 48,56 54,24 1,5

PrA 70,19 1,33 68,2 73,29 1,77

LD 11,72 0,77 9,88 13,65 0,59

LA 7,85 0,66 6,15 9,19 0,44

MKL 24,43 0,68 22,98 25,89 0,47

in % MKL

KB 53,44 1,9 48,89 57,51 3,61

KH 67,73 1,99 60,98 70,38 3,99

io 38,72 1,86 34,81 43,54 3,47

SL 31,92 1,85 29,13 36,67 3,44

Dop 43,42 1,53 41,1 47,1 2,35

Od 25,49 2,01 20,51 28,97 4,05

Omh 21,37 1,51 18,72 24,1 2,3

Lmh 24,35 1,07 22,52 26,49 1,16

ina 26,09 1,21 24,21 29,39 1,48

nOp 75,47 1,87 72,95 79,82 3,52

KLB 74,35 1,79 70,23 77 ,71 3,23
·" .."..'7m~~~='='·h~",."""'.·.,.".~". W'hW",..v"hW"'.'7.~••~~.
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Bijlage 17. Morfometrische variabelen genomen op 26 specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit rivier Nestore (umbrië, Italië). Stdev
standaarddeviatie, Min ~ minimale waarde, Max ~ maximale waarde, Var ~

variantie.

rivier Nestare (Umbrië, Italië)

n ~ 26

variabele Gemiddelde Stdev Min Max Var

ST

TL

VL

55,32

67,77

62,39

7,01

8,52

7,87

44,39

54,05

49,94

80,64

99,2

91,3

49,15

72,69

62,04

in % SL

MH

mH

HD

LC

LPc

Lpe

HA

Ape

Apc

PePc

PcD

PeD

AD

DC

PrPe

PrPc

PrD

PrA

LO

LA

MKL

25,12

12,76

24,36

23,83

17,3

17,48

16,28

22,92

47,33

24,58

32,65

24,32

30,15

52,05

49,36

25,31

50,42

70,85

13,03

8,88

23,71

1,2

0,62

0,92

1,46

0,76

0,83

0,99

1,19

1,5

1,63

1,35

1,16

1,16

1,38

1,09

1,01

0,93

1,22

0,94

0,59

0,96

23,12

10,83

22,32

21,29

15,84

16,25

14,39

20,41

44,04

21,78

30,55

22,54

27,95

49,94

47,42

22,79

48,43

68,53

11,3

7,14

21,74

27,.;18

14,01

25,84

26,08

18,57

19,5

18,87

25,31

51,25

29,09

36,5

27,04

32,68

54,76

51,91

27,14

52,86

73,07

15

9,8

25,95

1,44

0,39

0,86

2,13

0,58

0,7

0,99

1,42

2,26

2,66

1,82

1,34

1,36

1,9

1,19

1,02

0,86

1,49

0,89

0,35

0,92

ia

ina

nOp

KLB

8L

Dop

Dd

Oroh

Lmh

in % MKL

KB

KH

5B,86 2,76 53,33 63,98 7,62

73,99 3,01 68,16 79,15 9,07

42,81 2,67 37,53 48,64 7,17

35,97 2,04 31,02 39,19 4,19

42,8 1,49 39,51 45,95 2,22

22,29 1,34 19,67 25,18 1,81

22,32 1,35 19,92 24,79 1,82

23,93 1,53 21,45 26,43 2,35

29,02 2,45 24,71 34,89 6,02

72,01 2 66,63 75,3 4,02

75,64 2,69 69,55 80,16 7,23
m"".'·".=~~_R=h·h·'·h·"h·m'..'..."=.===-==~~===-==~=~~.
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Bijlage 18. Morfometrische variabelen genomen op 9 specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit rivier Aksu (Anatolië, Turkije). Stdev
standaarddeviatie, Min ~ minimale waarde, Max ~ maximale waarde, Var =
variantie.

~.:-:V»~:-:-:-:-;"O)"',;:,;:-c,'""h~ :«o"......~:-."»:«~....~~)."""')~y.7:,~~~,.ff~~~

rivier Aksu (Turkije, Anatolië)
........... "A"..•,n"., ..................... ,.. " ....... ,.,.,n .............................,..... " ... ,..........." .." ................................... ".,~",........' ..........",." ......................••••••••••••• " .... ~.....,....,

n = 9

Variabele Gemiddelde Stdev Min Max Var

ST 48,23 15,06 33,41 74,78 226,89

TL 59,64 17,73 41,97 91,25 314,62

VL 54,18 16,07 38,45 80,65 258,31

in % SL

MH 23,71 1,66 21,78 27,01 2,77

mH 12,16 0,62 10,95 12,98 0,39

HD 24,13 1,53 21,79 26,57 2,35

LC 25,25 1,98 22 27,97 3,93

LPc 16,73 1,56 14,44 19,12 2,46

Lpe 17,75 0,96 16,22 19,36 0,93

HA 15,74 1,35 14,22 18,32 1,84

Ape 22,28 1,21 21,2 25,12 1,47

Apc 44,17 1,73 41,81 47,65 3,01

PePc 22,47 0,61 21,06 23 0,37

PcD 30,84 1,45 28,94 33,3 2,13

PeD 23,28 1,69 21,14 26,27 2,87

AD 29,83 1,57 27,98 33,31 2,48

De 53 0,82 51,81 54,26 0,68

PrPe 48,88 1,68 46,57 50,98 2,83

PrPc 26,94 1,67 24,42 29,93 2,79

PrD 50 1,15 48,38 51,77 1,34

PrA 69,22 1,74 67,09 71,94 3,04

LD 12,99 0,52 12,°1 13,54 0,27

LA 8,76 0,8 7,51 10,25 0,64

MKL 24,16 3,72 16,31 28,79 13,9

in % MKL

KB 54,32 4,64 48,75 62,33 21,58

KH 67,32 4,05 60,08 75,08 16,44

io 38,49 3,71 32,57 43,17 13,83

SL 33,88 1,95 31,16 37,95 3,82

aap 41,25 2,4 37,94 45,51 5,8

ad 24,96 2,7 20,33 30,17 7,29

aroh 21,34 3,11 17,25 26,07 9,72

Lroh 24,29 1,86 21,82 26,19 3,48

ina 27,14 2,16 22,86 29,6 4,69

nOp 73,04 2,64 70,06 78,52 6,99

KLB 74,55 3,96 65,73 79,29 15,69
~'Nh'.UN~=-·.·.\·I.....\\\v.~=ü==V~~...·~NNNN~===..uu.·.....·.·.·,tUN ....~~,WE.==J'=~~ ...·.·N.~·.~v..·~~
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Bijlage 19. Morfometrische variabelen genomen op 11 specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit rivier Neajlov (Roemenië). Stdev
standaarddeviatie, Min = minimale waarde, Max = maximale waarde, Var
variantie.

rivier Neajlov (Roemenië)

n = 11

Variabele Gemiddelde Stdev Min Max Var

ST

TL

VL

50,79

63,86

60,71

8,58

10,68

8,37

34,1

42,9

48,79

61,59

78,2

71,56

73,66

114,26

70,15

in % SL

MH

mB

HO

Le

LPc

Lpe

HA

Ape

Apc

PePe

PeD

PeD

AD

oe
PrPe

PrPc

PrO

PrA

LO

LA

MKL

24,69

12,62

25,23

26,51

18,98

19,1

16,63

22,76

45,6

22,88

31,93

23,94

30,51

52,94

48,72

26,58

51,16

70,93

13,33

8,75

25,83

1,02

0,53

1,88

1,27

1,2

1,16

1,42

0,92

1,71

1, 07

1,39

1,24

1,68

1,02

1,13

1,13

1,43

1,09

0,93

0,64

1,16

22,43

11,52

22,39

24,68

17,28

16,8

13,64

20,46

41,81

21,4

29,32

21,29

26,93

51,75

46,55

25,15

48,72

69

12,28

7,59

24,25

26,47

13,24

27,76

28,35

20,58

20,46

18,76

23,58

48,07

24,93

33,48

26,21

32,7

54,97

50,47

28,58

53,4

72,58

14,68

9,66

28,18

1,04

0,28

3,55

1,62

1,44

1,36

2,01

0,85

2,95

1,15

1,93

1,54

2,83

1,04

1,28

1,28

2,05

1,19

0,87

0,41

1,36

11,39

2

56,83 3,37 50,57 60,84

67,67 1,41 65,21 70,1

38,92 2,31 34,33 42,83 5,34

34,64 2,17 30,26 37,84 4,73

42,05 1,69 39,67 44,51 2,86

23,81 1,83 21 26,85 3,36

22,31 1,42 19,35 24,62 2,03

25,09 1,48 22,89 27,17 2,2

26,76 1,54 24,03 29,45 2,39

72,2 1,62 69,62 75,32 2,64

74,34 1,27 72,49 76,56 1,62
'=~~_, n~W,'~~"""W','h",W"U,',·.·.·'."'W,"·.'".'·'~''''.''·'.·'..~,=========="==,~

io

in % MKL

KB

KB

ina

nap

KLB

SL

aop

ad

Omh

Lmh
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Bijlage 20. Morfometrische variabelen genomen op 27 specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit een vijver in Höchstadt (Beieren,
Duitsland). Stdev = standaarddeviatie, Min = minimale waarde, Max =
maximale waarde, Var = variantie.

vijver Höchstadt (Duitsland, Beieren)

n = 27

Variabele Gemiddelde Stdev Min Max Var

ST

TL

VL

73,42

89,86

82,67

6,26

7,8

6,88

59,81

74,79

67,77

84,17

104,79

95,25

39,23

60,87

47,44

in % SL

MH

rnH

HD

LC

LPc

Lpe

HA

Ape

Apc

PePc

PeD

PeD

AD

DC

PrPe

PrPc

PrD

PrA

LD

LA

MKL

29,05

13,74

25,27

23,48

17,88

18,81

17,43

23,05

46,13

23,25

34,71

28,12

33,57

53,7

47,2

24,5

51,03

69,47

14,49

9,72

23,47

1,16

0,55

0,95

1,41

0,78

0,83

0,94

0,98

1,75

1,35

1,31

1,24

1,04

1,54

1,13

0,75

1,38

1,22

0,81

0,72

0,84

26,63

12,76

23,39

20,56

16,36

17,67

14,47

21,4

43,03

21,29

32,04

25,4

31,56

51,24

45,59

23,17

48,44

66,64

13,25

8,3

22,09

31,55

14,93

27,09

26,45

19,67

20,66

19,26

25,55

50,53

27,91

36,67

31,34

35,67

56,61

50,79

26,29

53,26

72,52

16,15

11,61

25,09

1,35

0,3

0,91

1,99

0,61

0,7

0,89

0,96

3,09

1,84

1,72

1,56

1,08

2,37

1,28

0,56

1,91

1,5

0,67

0,52

0,71

in % MKL

io

ina

KB

KH

SL

Dop

Dd

Dmh

Lmh

61 2,94 55,55 68,01 8,68

74,62 2,64 68,24 80,66 7,02

45,24 2,18 41,38 50,29 4,77

37,75 1,82 33,5441,27 3,34

42,9 1,18 40,64 45,02 1,41

20,32 1,53 16,26 23,25 2,37

24,78 1,49 20,827,26 2,23

26,88 0,94 24,95 28,72 0,89

29,3 1,7 26,43 33,11 2,9

nop 72,16 1,78 68,3676,94 3,19

~~!!,."w<~__~7"?":h.?~~."".",,_2~,~2;;7~~~~~,7~ ..,. ~.~.....w.w.w.,~,.?L~!,~~~~5;",;;1~5~~,
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Bijlage 21. Morfometrische variabelen genomen op 25 specimens van
Pseudorasbora parva afkomstig uit een visvijver in Vodnany (Tsjechië).
Stdev = standaarddeviatie, Min = minimale waarde, Max = maximale waarde,
Var = variantie.

===<.«"'''''';;'''' "'-"'''''''".,,''-''''''-- '''''''===,=
Tsjechië (Vodnany, vijver nr. 55)

··"···················.,,.__w •• ·········'"··.···.···..".m.y_~·'~_. ............................... ····.·~wn.y.~~y,~~·"

n = 25

Variabele Gemiddelde stdev Min Max Var

ST 62.38 7.96 49.81 78.3 63.4

TL 78.09 9.96 61. 78 97.52 99.25

VL 70.52 9.14 56.3 88.25 83.59

in % SL

MH 24.09 1.29 21.58 26.24 1.67

mH 12.34 0.69 11.11 13 .49 0.47

HD

LC 23.84 5.23 22.67 26.94 27.38

LPc 17.4 1.089 15.32 19.62 1.18

Lpe 17.64 1.027 15.82 19.9 1.05

HA 15.9 1.15 13.77 17.81 1.33

Ape 21.94 0.83 19.89 23.13 0.7

PePc 45.45 1.094 43.15 47.39 1.19

Apc 23.54 0.86 22.1 25.11 0.73

PcD 32.13 1.14 2S.98 33.9 1.31

PeD 23.31 1.2 20.98 25.4 1.44

AD 29.54 1.25 26.95 31.92 1. 56

DC 51.38 1. 09 48.86 53.3 1.2

PrPe 48.94 1.04 46.23 50.57 1. 089

PrPc 25.53 0.95 23.2 27.17 0.92

PrD 51.2B 0.92 49.72 53.26 0.85

PrA 70.31 1. 02 67.74 72 .12 1.05

LD 12.78 Q.77 11.45 14.57 0.6

LA 8.26 0.67 6.87 9.46 0.45

MKL 23.83 0.93 22.09 25.94 0.87

in % MKL

KB 58 2.5 53.78 63.19 6.29

KH 71. 97 2.89 66.13 78.75 8.39

io 41.21 2.6 36.9 45.26 6.76

SL 34.77 1.61 32.19 37.29 2.59

Oop 43.13 1.36 40.67 45.91 1. 85

Od 23.01 1.28 20.52 25.55 1. 64

Omh 23.03 1.35 19.67 25.83 1. 82

Lmh 25.11 1.25 22.71 27.71 1.57

ina 27.56 2. 02 24.8 31.49 4.11

nOp 73.77 1.59 71.13 76.9 2.53

KLB 74.45 2.31 71.26 80.23 5.37
"~w.....~~_w,w.w.'"m~~_m ...·."'~~=·.·.·.,, . ""'W"~"'·.·=~.~_~~~.~~_.......................ww"""
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Bijlage 22. Resultaten van de RFLP analyse van locus ND5/6 (2500 bp) per staalnameplaats.

(JI-J8, 13, 16, 19 ,20)

(HI-EIO)

(17,18,19)

4 (MI-MlO)

5 (KGI-KGIO)

(18-23,27,29,30)

(1,2,3 )

B (8-17)

(1,2,3)

11 (17,18,19)

12 (37,38,39)

13 (1-14, 19,22,24)

14 (1,2,3)

15 (1,2,3)

16 (l,2,3)

17 (1,2,3)

18 (l,Z,3)

19 (1,2,3)

20 (1-21,m.:l.n8)

25 (1-20) min nr 11,12,13,14,

16,20

28(1-20)

187

plaats

Kleine Nete

Herk De Stad

Stevoort

Maten (Stiemerbeek)

zwarte Beek

Kleine Gate

Kleine Gete

Grote Gete

Slangbeek

Bolderbergbeek (47)

Roosterbeek

Bolderbergbeek (48)

Beneden-zeechelde

Slangbeek (39 bis)

Slangbeek (Bijnens)

Zonderikbeek

Steenlaak

Kleine Gete (Exos

loci.us)

Grote Hete (Toelen)

Armenië

Tsjechië

Molenbeek (Dijie)

HaeIII

lOxA 2xB (Jl,7)

axA 2xC (Hl,2)

3xA

10xA

9xA lxB (9)

8xA, lxB(23)

3xA

9xA, lxB (8)

3xA

3xA

2xA, lxO(17)

3xA

13xA, 4xO

(11,12,19,22)

3xA

3xA

3xA

3xA

3xA

2xA, lxB(I)

20xA

7xA, 7xB

(2,3,4,5,8,9,18 )

17xO, lxA(14), 2xB(13,

19)

HinfI

12xA

9xA, lxB(9)

3xB

lOxA

7xA, 3xB (1,4,7)

7xA, 2xB (18,29)

2xA, lxB (3)

6xA, 4xB (9,11,13,15)

3xB

3xA

lxA, 2xB (18,19)

2xA, lxB (38)

9xA, 8xB

(2,3,4,5,6,7,10,14 )

3xB

2xA, lxB(I)

lxA, 2xB(2,3)

lxA, 2xB(1,3)

lxA, 2xB(2,3)

lxA, 2xB(2,3)

20xA

14xA

20xA

Rsa! AluI TaqI

12xA 12xA 8xA 4xB (Jl,6,7,9)

10xA 10xA 10xA

3xA 3xA 3xA

10xA 10xA 10xA

10xA 10xA 8xA 2xB (6, 9)

9xA 9xA 8xA, lxB(23)

3xA 3xA 3xA

10xA 10xA 8xA, 2xB (8,12)

3xA 3xA 3xA

3xA 3xA 3xA

3xA 3xA 2xA, 1xB (17)

3xa 3xa 3xA

17xA 17xA 13xA, 4XS(11,12,19,22)

3xA 3xA 3xA

3xA 3xA 3xA

3xA 3xA 3xA

3xA 3xA 3xA

3xA 3xA 3xA

3xA 3xA 2xA, 1XB(I)

20xA 20xA 20XS

14xA 14xA 7xA, 7xB (2,3,4,5,8,9

,18)

20xA 20xA 19xB, 1xA(14)

HpaII

12xA

10xA

3xA

10xA

10xA

'xA

3xA

10xA

3xA

3xA

2xA, lxB(17)

3x.

13xA, 4xB

(11,12,19,22)

3xA

3xA

3xA

3xA

3xA

3xA

20xA

14xA

3xA

(13,14,19),

17xB

8xA 4xB (Jl,6, 7,9)

10xA

3xA

10xA

8xA 2xB (6, 9)

8xA, 1xB(23)

3xA

8xA, 2xB (8,12)

3xA

3xA

2xA, lxD (17)

3xA

13xA, 4xO(11,12, 19,22)

3xA

3xA

3xA

3xA

3xA

2xA, lxB(l)

20xB

7xA, 7xB (2,3,4,5,8,

9,18)

17xO, lxA(14), 2XB(13,19)



36(1-10, 12, 13) min nr 4,10 Boven-Zeeschelde lOxA 10xB 10xA 10xA 10xA 10xA 10xA

37(1-22)min nr 1,4,7,11 Italië 'xA, 'xE 17xA, lXB(17) 18xA 18xA 'xA, 'xB 18xA 'xA, 'xE

(2,3,5,9,10,13,18,19,2 (2,3,5,9,10,13,18,19,21) (2,3,5,9,10,13,18,19,21 )

1 }

38(1-10) Ber1arebroek 10xA 4xA(3,4,7 ,9), 6xB 10xA 10xA 10xA 10xA 10xA

39 (1,5,7,8,10,11,12,13,15,17- Dui.tsland 16xA, 2xB(15,21), 13xA, 7xE 20xA 20xA 16xA, 4XB (15,19,21,27) 18xA, 16xA, 2xB (15,21),

19,21-27,29) 2XD(19,27) (12,13,17,18,23,26,29 ) 2xB(19,27) 2xD(19,27)

40 (1,2) Japan 2xE 2xC 2xB 2XB 2xC 2xC 2xC

42 (1) Dommel (Maas) 1xA 1xB 1xA 1xA 1xA 1xA 1xA
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Bijlage 23. RFLP haplotypes van locus ND5/6 (2500 bp) op basis van binair
gecodeerde restrictiefragmenten.

I 001111111100000111110011110001111111100001110001110011100000
II 001111011010000111110011110001111111100001011101110000111000
III 001111010101000111110011110001111111100001110001110011100000
IV 001111111100000101111111110001111111100001110001110011100000
V 001111111100000111110011110001111111100001011101110000111000
VI 001011111101100111110011110001111111100001011111000000110011
VII 110011000000011011000000001111111100011110001000111101110100
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Bijlage 24. Paarsgewijze Reynolds genetische afstanden van de RFLP haplotypes berekend op basis van de Arlequin
software. Afstanden met de waarde oneindig werden de waarde 10.000 gegeven.

Nete Gr. Gete Kl. Gete Berk Demer Stiemb Slangb Ben-ZS Dijle Armenië Ts j ech Bov-ZSl Italië Bov-ZS2 Duits1 Japan

Nete 0.000

Grote Gete 0.000 0.000

Kleine Gete 0.053 0.000 0.000

Herk 0.122 0.026 0.000 0.000

Demer 0.000 0.000 0.000 0.021 0.000

Stiemerbeek 0.141 0.213 0.132 0.174 0.147 0.000

Slangbeek 0.238 0.032 0.028 0.061 0.075010.385290.000

Beneden-Zeeschelde 0.099 0.008 0.072 0.100 0.021 0.219 0.074 0.000

Dijle 1.134 1.226 1.465 1.545 1.222 1. 731 1.532 0.826 0.000

Armenië 1. 0700 1.444 1.863 2.246 1.444 10.000 1.805 0.999 1.555 0.000

Tsjechië 0.069 0.204 0.392 0.4847 0.173 0.531 0.612 0.292 1. 004 0.733 0.000

Boven-Zeeschelde 1 0.652 0.401 0.552 0.740 0.527 10.000 0.192 0.250 1.933 10.000 0.972 0.000

Italië 0.065 0.181 0.355 0.439 0.156 0.473 0.555 0.2800 0.972 0.637 0.000 0.845 0.000
Boven-Zeeschelde 2 0.248 0.036 0.028 0.076 0.087 0.811 0.000 0.082 1.645 2.812 0.614 0.406 0.544 0.000

Duitsland 0.000 0.000 0.022 0.000 0.106 0.047 0.000 1.006 1.0077 0.207 0.295 0.195 0.048 0.000

Japan 2.155 2.217 2.702 2.921 2.252 1.0000 2.730 1.832 2.509 10.000 2.003 1.000 1.950 3.301 1.981 0.000
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Bijlage 25. Sequentieverschillen van het cytochroom b locus (401 bp) per
haplotype (van A tot K).

0000111111111122222222222223333333
4459023457899900011123378991233489
5792187959814736925670554397925998

A CATTAAGCTGCCTACCCTATTACCACCGCTGTAG
C ••••••••••••••••••••••••••••••• C ••

B ••••••••••••••••••• C ••••••••••••••
D •••••••••••••••••••••• G•••••••••••
E •••••• A ••••••• T •••••••••••••••••• A
F .C •••• A ••••••• T ••••••• G•••••••••• A
G •••• G •••• A •••• T •••••••••• T ••• C ••• A
K •••• G•••• A •••• T ••• G•••••• T ••• C ••• A
H .... G...•A...• T .....•...GT .•. C.. GA
I •••• G •••• A •••• T ••••••• G •• T ••• C ••• A
J T.CCGGATAATTCGTTTC .. CG.T.TGAT.A.. A
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Bijlage 26. Resultaten van de sequentieanalyse van het cytochroom b locus (401 bp) per staalnameplaats.

Nr. plaats datum aantal haplotype

1 (J1-J7) Kleine Nete 10-10-00 7 4xA(2,3,4,5) 1xB( 6) 2xG (J1,7)

2 (H1-H7) Herk De Stad 14-12-00 7 6xA(2,3,4,5,6,?) lxC( 1)

3 (17,18) Stevoort 14-12-01 2 1xE(18) lXD(17)

4 (M1-M5) Maten (Stiemerbeek) 12-02-01 5 5xA

5 (KG2-KG5) Zwarte Beek 18-01-01 4 3xA(2,3,5) 1xE (4)

6 (18,19) Kleine Gete 18-01-01 2 1xD(19 ) 1xF(18 )

7 (l,2) Kleine Gete 6-03-01 2 2xD

8 (8,9) Grote Gete 6-03-01 2 1xF (9 ) lxI(8)

9 (1,2 ) Slangbeek 13-03-01 2 2xE
>

10 (8,9) Bolderbergbeek (47) 13-03-01 2 1xA(9) 1xD(8)

11 (17,18) Roosterbeek 13-03-01 2 lxE(18), lxH(17)

12 (37,38) Bolderbergbeek (48) 13-03-01 2 1xE(38) 1XD(37)

13(11,12) Beneden-Zeeschelde 18-06-01 2 2xH

ZO{4,5,G) Armenië 18-06-01 3 3xG

25(1,2,3) Tsjechië 18-06-01 3 lxA(l) , 2xG

28(1,3,4,5,6) Molenbeek (Dijie) 18-06-01 5 5xH

36(2,3,4,5,6) Boven-Zeeschelde 1 7-06-01 5 5xE

(Tielrodebroek)

37(1,2,,3,4) Italië 22-05-01 4 lxA(4), 3xG

38(1,2,3,4) Boven-Zeeschelde 2 (Berlarebroek) 20-06-01 5 2xA(3,4), 3xE

39(1,2,3,4) Duitsland 8-05-01 5 3xA, 1xE(2) , 1xH(4)

40(1,2) Japan 2 2xJ

41(1,2,4,5,6,8,9,10) China 8 7xH, 1xK( 6)

42(1) Dommel (MaaS) 1 1xE
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Bijlage 27. Paarsgewijze sequentieverschillen van het cytochroom b locus berekend met het softwarepakket Puzzle
(Strimmer & ven Haeseler, 1996) •

A B C D E F G K H I J

A 0.00000

C 0.00250 0.00000

B 0.00250 0.00500 0.00000

D 0.00250 0.00501 0.00501 0.00000

E 0.00753 0.01005 0.01005 0.01008 0.00000

F 0.01264 0.01520 0.01520 0.01007 0.00503 0.00000

G 0.01513 0.01769 0.01769 0.01774 0.01260 0.01778 0.00000

K 0.01768 0.02024 0.02024 0.02030 0.01514 0.02035 0.00250 0.00000

H 0.02024 0.02281 0.02281 0.02287 0.01769 0.02293 0.00500 0.00752 0.00000

I 0.01774 0.02031 0.02031 0.01514 0.01519 0.01518 0.00251 0.00502 0.00754 0.00000

J 0.06865 0.07142 0.07142 0.07164 0.06043 0.06624 0.05765 0.06037 0.06309 0.06056 0.00000
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Bijlage 28. Overzicht van de staalnameplaatsen met aanduiding van de Lambertcoördinaten, het tijdstip van
bemonstering, de beviste lengte en het aantal gebruikte anoden voor de beide afvissingsperiodes.

Staalnamenummer Waterloop X-coördinaat y- coördinaat Datum 1sta periode Datum 2de periode Beviste afstand (meter) Aantal elektroden

1 Demer 230010 167900 13/04/95 15/04/99 500/200 2

2 Demer 230318 169277 13/04/95 15/04/99 500/200 2

3 Demer 229466 176327 13/04/95 15/04/99 500 2

4 Demer 222899 179469 13/04/95 15/04/99 500 2

5 Demer 216047 182106 13/04/95 14/04/99 500/200 2

6 Demer 210910 183997 13/04/95 14/04/99 500 2

7 Demer 205842 184488 12/04/95 14/04/99 500 2

8 Demer 202440 183435 12/04/95 14/04/99 500 2

9 Demer 200623 184277 12/04/95 14/04/99 500 2

10 Demer 198810 186907 11/04/95 13/04/99 500 2

11 Demer 198091 187045 11/04/95 13/04/99 500 2

12 Demer 196553 186932 11/04/95 13/04/99 500 2

13 Demer 193230 188176 11/04/95 13/04/99 200/100 2

14 Demer 193176 188269 11/04/95 13/04/99 500/400 2

15 Demer 191926 188697 11/04/95 13/04/99 500 2

16 Demer 190683 188489 11/04/95 13/04/99 500 2

17 Demer 186853 187251 11/04/95 12/04/99 500 2

18 Demer 183218 186189 10/04/95 12/04/99 500 2

19 Demer 182156 186326 10/04/95 12/04/99 500 2

20 Demer 179024 185557 10/04/95 12/04/99 200 2

21 Demer 174581 184474 10/04/95 12/04/99 200 2

22 Demer 172868 184247 10/04/95 12/04/99 200 2

23 Munsterbeek 235709 177288 5/10/95 21/05/01 100/50 2

25 Munsterbeek 234163 176551 5/10/95 21/05/01 100/50 2
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26 Munsterbeek 233104 176534 5/10/95 21/05/01 100 2

27 Munsterbeek 232019 176676 5/10/95 21/05/01 100 2

28 Munsterbeek 231119 176313 5/10/95 21/05/01 150/100 2

29 Wilderbeek 232012 176569 5/10/95 21/05/01 150/100 1

30 Meersbeek 233417 176318 5/10/95 21/05/01 100 2

31 Zutendaalbeek 233931 180438 6/10/95 22/05/01 50/100 1

32 Zutendaalbeek 232493 178845 6/10/95 22/05/01 100 1

33 zutendaalbeek 231883 177909 6/10/95 22/05/01 100 1

34 Bezoensbeek 233955 178281 6/10/95 22/05/01 50 1

35 Stiemerbeek 223536 180030 6/10/95 30/05/01 100 2

36 Kaatsbeek 228724 179166 6/10/95 30/05/01 100 2

37 Kaatsbeek 223687 179095 6/10/95 30/05/01 100 2

38 slangbeek 215633 183293 28/09/95 13/03/01 100 2

39 Waterloop nr. 615 218555 185457 2/10/95 14/03/01 100 2

40 Zonderikbeek 213301 183877 28/09/95 14/03/01 100 2

41 Roosterbeek 228144 190269 2/10/95 13/03/01 100 2

42 Roosterbeek 226675 189380 2/10/95 13/03/01 100 2

43 Roosterbeek 222494 187635 2/10/95 13/03/01 100 2

44 Roosterbeek 221495 187317 2/10/95 14/03/01 150 2

45 Roosterbeek 219263 186880 28/09/95 13/03/01 100 2

46 Steenlaak 210913 184247 28/09/95 14/03/01 100 2

47 Bolderbergbeek 215492 187275 2/10/95 14/03/01 100 2

48 Bolderbergbeek 213637 186524 2/10/95 14/03/01 100 2

50 Laambeek 222550 189910 4/04/95 19/04/01 100 2

51 Laambeek 221419 189700 4/04/95 19/04/01 100 2

52 Laambeek 220413 189351 4/04/95 18/04/01 100 2

54 Laambeek 214526 188209 4/04/95 18/04/01 100 2

56 Laambeek 213299 188077 4/04/95 19/04/01 100/40 2
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57 Laambeek 211850 187653 4/04/95 18/04/01 100 2

58 Laarnbeek 210168 186703 4/04/95 18/04/01 100 2

60 Echelbeek 219406 192974 29/09/95 19/04/01 100 2

61 Echelbeek 218849 191808 5/04/95 19/04/01 100/50 2

62 Echelbeek 216903 189784 5/04/95 19/04/01 100 2

63 Echelbeek 214607 188548 5/04/95 18/04/01 100 2

65 Rodebeek 220474 189932 5/04/95 19/04/01 100 1

67 Mangelbeek 220940 193554 29/09/95 29/05/01 100 2

68 Mangelbeek 219340 193143 29/09/95 29/05/01 100 2

69 Mangelbeek 218361 191926 29/09/95 29/05/01 100 2

70 Mangelbeek 215860 191249 29/09/95 29/05/01 100 2

71 Mangelbeek 213786 190471 29/09/95 29/05/01 100/110 2

72 Mangelbeek 210740 188419 29/09/95 29/05/01 100 2

73 Mangelbeek 207168 185598 29/09/95 29/05/01 100 2

74 Mangelbeek 207168 185598 29/09/95 28/05/01 100 2

76 Broekbeek 219211 193301 29/09/95 29/05/01 100 2

77 Herkebeek 215908 166571 1/12/95 15/12/00 150/100 2

78 Kleine Berk 212052 179005 30/11/95 14/12/00 100 2

79 Mombeek 222935 162813 4/12/95 8/12/00 100/50 2

80 Mombeek 222973 166653 4/12/95 8/12/00 100 2

81 Mombeek 222888 168744 4/12/95 8/12/00 100 2

82 Mornbeek 224196 172132 4/12/95 8/12/00 100 2

83 Mombeek 223076 174269 4/12/95 8/12/00 100 2

84 Mombeek 216620 176088 4/12/95 8/12/00 100 2

85 Grondelingebeek 213726 160274 1/12/95 15/12/00 100/50 2

86 Berk 214568 163495 1/12/95 15/12/00 100 2

87 Berk 216100 167315 1/12/95 15/12/00 100 2

88 Berk 215378 166661 1/12/95 15/12/01 100 2

196



89 Herk 218141 170378 1/12/95 15/12/01 100/80 2

90 Herk 216238 174496 30/11/95 14/12/00 100 2

92 Herk 211810 178931 30/11/95 14/12/00 100 2

93 Herk 210571 179577 30/11/95 14/12/00 100 2

94 Herk 206613 181826 30/11/95 14/12/00 100 2

98 Grote Gete 187107 162372 15/12/95 6/03/01 100/70 2

99 Grote Gete 187359 162725 15/12/95 6/03/01 100 2

100 Grote Gete 187807 163344 15/12/95 6/03/01 100 2

101 Grote Gete 189441 164969 15/12/95 6/03/01 100 2

102 Grote Gete 193390 167607 15/12/95 6/03/01 100 2

103 Grote Gete 197874 170261 15/12/95 6/03/01 100 2

104 Grote Gete 200800 171724 15/12/95 6/03/01 100 2

105 Kleine Gete 194707 162911 16/12/95 7/03/01 100 2

106 Kleine Gete 195452 163646 16/12/95 7/03/01 100 2

107 Kleine Gete 197536 164941 16/12/95 7/03/01 100 2

108 Kleine Gete 200659 168001 16/12/95 7/03/01 100 2

109 Kleine Gete 201575 169439 16/12/95 7/03/01 50/100 2

110 Kleine Gete 202009 170396 16/12/95 7/03/01 100 2

111 Melsterbeek 208867 162510 7/11/95 13/02/01 70/100 2

112 Melsterbeek 209105 162985 7/11/95 13/02/01 100 2

113 Melsterbeek 210410 170104 7/11/95 13/02/01 100 2

114 Melsterbeek 207083 170673 7/11/95 13/02/01 50/100 2

115 Melsterbeek 206329 171091 7/11/95 24/04/01 100/50 2

116 Melsterbeek 205694 172052 7/11/95 24/04/01 100 2

117 Melsterbeek 204401 173853 7/11/95 24/04/01 80/100 2

118 Melsterbeek 203724 176827 8/11/95 24/04/01 50/100 2

119 Melsterbeek 203868 179296 8/11/95 24/04/01 100 2

120 Zevenbronnenbeek 202138 157173 8/11/95 14/02/01 50/80 1
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121 Zevenbronnenbeek 201797 157268 8/11/95 14/02/01 50 1

122 Dormaalbeek 201052 158512 8/11/95 14/02/01 30/100 2

123 Dormaalbeek 200003 162456 8/11/95 14/02/01 100 2

124 Dormaalbeek 201304 165808 8/11/95 14/02/01 100 2

125 Dormaalbeek 201261 168541 8/11/95 14/02/01 100 2

126 Gete 201986 172827 16/12/95 7/03/01 100 2

127 Gete 203353 179822 16/12/95 7/03/01 100/50 2

137 Zwart Water 202850 183384 13/10/94 17/05/01 100 2

138 Zwart Water 202487 183645 13/10/94 17/05/01 100 2

139 Zwart Water 200556 184493 13/10/94 17 /05/01 100 2

140 Zwart Water 200041 185855 13/10/94 17/05/01 100 2

141 Houwersbeek 203519 183025 13/10/94 15/05/01 50/100 2

142 Houwersbeek 203034 183272 13/10/94 15/05/01 50/100 2

143 Abtsgracht 203441 183350 7/11/94 17/05/01 100 1

144 Winterbeek 202787 183526 7/11/94 17/05/01 100 2

145 Zwarte Beek 216301 198328 29/03/94 2/05/01 50/100 2

146 Zwarte Beek 215632 198016 29/03/94 2/05/01 50/100 2

147 Zwarte Beek 214064 197275 29/03/94 2/05/01 50/100 2

148 Zwarte Beek 213169 196413 29/03/94 2/05/01 50/100 2

149 Zwarte Beek 211425 195164 29/03/94 3/05/01 100 2

151 Zwarte Beek 208531 192757 29/03/94 3/05/01 50/100 2

152 Zwarte Beek 207773 191310 1/04/94 3/05/01 100 2

154 Zwarte Beek 203279 186550 1/04/94 3/05/01 100 2

155 Zwarte Beek 201059 185859 1/04/94 14/05/01 100 2

156 Zwarte Beek 198910 186870 1/04/94 14/05/01 100 2

157 Zwarte Beek 198859 186897 1/04/94 14/05/01 50/100 2

163 Kleine beek 207819 196703 4/10/95 15/05/01 50/100 2

164 Kleine beek 201664 191139 4/10/95 15/05/01 50/100 2
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166 Zwart Water 195300 188403 4/10/95 15/05/01 100/65 2

167 De Hulpe 193634 188899 4/10/95 15/05/01 100/50 2

169 Kleine beek 201765 190843 4/10/95 15/05/01 100 2

170 Kleine beek 197644 189139 4/10/95 15/05/01 100/50 2

171 Middelbeek 201794 191067 4/10/95 15/05/01 100/50 2

172 Laarheek 189911 187707 15/03/95 15/05/01 100 2

173 Laarbeek 187521 187338 15/03/95 15/05/01 100 2

174 Weerderlaak 185363 186512 15/03/95 16/05/01 50/100 2

175 Weerderiaak 184535 186319 15/03/95 16/05/01 50/100 2

178 Kleine laak 185307 187080 15/03/95 16/05/01 100 2

183 Nieuwe Motte 185966 181283 16/03/93 28/09/99 100 2

184 Nieuwe Motte 186437 181593 16/03/93 30/09/99 100 2

185 Nieuwe Motte 187173 182928 16/03/93 28/09/99 100/120 2

186 Nieuwe Motte 187549 183656 16/03/93 28/09/99 100 2

187 Nieuwe Motte 186276 185895 18/03/93 28/09/99 100/90 2

189 Nieuwe Motte 183790 185664 18/03/93 28/09/99 80 2

190 Nieuwe Motte 183266 185912 18/03/93 28/09/99 100 2

195 Tieltse motte 187753 182080 16/03/93 28/09/99 100 2

202 wingebeek 187130 176128 12/04/94 29/09/99 50 2

203 Wingebeek 186956 177232 12/04/94 29/09/99 50/100 2

204 Wingebeek 185748 177781 12/04/94 29/09/99 50/100 2

205 Kraaiwinkelbeek 183995 177621 12/04/94 29/09/99 50/100 2

207 winge 184092 177619 12/04/94 30/09/99 50/100 2

208 Winge 183914 177912 12/04/94 30/09/99 60/100 2

211 winge 180501 181008 13/04/94 29/09/99 50/100 2

212 Winge 178396 180825 13/04/94 29/09/99 50/100 2

213 winge 176462 180527 13/04/94 29/09/99 50/100 2

214 Winge 175724 181985 13/04/94 29/09/99 100 2
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215 Winge 174968 183357 13/04/94 29/09/99 120/145 2

216 Grote losting 178462 181029 13/04/94 29/09/99 50/100 2

217 Cicindria 207370 162780 16/02/96 28/05/01 50/100 2

218 Cicindria 208482 169003 16/02/96 28/05/01 50/100 2

219 Molenbeek 203966 160940 16/02/96 28/05/01 50/100 2

220 Molenbeek 204861 165685 16/02/96 28/05/01 50/100 2

221 Molenbeek 206218 168682 16/02/96 28/05/01 50/100 2
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Bijlage 29. Overzicht van de aangetroffen vissoorten met de
wetenschappelijke naam. De verkorte schrijfwijze van elke vissoort staat
tussen haakjes.

vissoort

Karperachtigen
Alver(") (AL)
Dikkopelrits (DE)
Bittervoorn (BI)
Blankvoorn (BV)
Blauwbandgrondel (BB)
Brasem (BR)
Zilverkarper(') (ZK)
Elrits(") (ER)
Gestippelde alver(") (GA)
Giebel (GI)
Goudkarper(") (GK)
Goudvis (GV)
Goudwinde (GW)
Karper (KA)
Kolblei (KB)
Kopvoorn(") (KV)
Rietvoorn (RV)
Riviergrondel (RG)
Vet je (VE)
Winde (WI)
Zeelt (ZE)

Bermpjesachtigen
Bermpje (BE)

Modderkruipers
Grote modderkruiper (GM)

Stekelbaarsachtigen
Driedoornige stekelbaars (3D SB)
Tiendoornige stekelbaars (10D SB)

Baarsachtigen
Baars (BA)
Pos (PO)
Snoekbaars(") (SB)

Zonnebaarsachtigen
Zonnebaars (ZO)

Noord Amerikaanse meervallen
Amerikaanse dwergmeerval (AD)

Hondsvisachtigen
Amerikaanse hondsvis (AH)

Snoekachtigen
Snoek (SN)

Zalmachtigen
Regenboogforel (RF)
Beekforel (BF)

Palingachtigen
Paling (PA)

wetenschappelijke naam

Cyprinidae
Alburnus alburnus
Pimephales promelas
Rhodeus sericeus
Rutilus rutilus
Pseudorasbora parva
Abramis brama
Hypophthalmichthys molitrix
Phoxinus phoxinus
Alburnoides bipunctatus
Carassius gibelio
Cyprinus carpio
Carassius auratus
Leuciscus idus orfus
Cyprinus carpio
Blicca bjoerkna
Leuciscus cephalus
Scardinius erythrophthalmus
Gobio gobio
Leucaspius delineatus
Leuciscus idus
Tinca tinca

Balitoridae
Barbatuia barbatuia

Cobitidae
Misgurnus fossilis

Gasterosteidae
Gasterosteus aculeatus
Pungitius pungitius

Percidae
Perca fluviatilis
Gymnocephalus cernuus
Sander lucioperca

Centrarchidae
Lepomis gibbosus

Ictaluridae
Ameiurus nebulosus

Umbridae
Umbra pygmaea

Esocidae
Esox lucius

Salmonidae
Oncorhynchus mykiss
Salmo trutta fario

Anguillidae
Anguilla anguilla
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Prikachtigen
Beekprik (BP)

Petromyzonidae
Lampetra planeri

(*) soort enkel aangetroffen tijdens de eerste visbestandopnames van 1992-1996
("0) soort enkel aangetroffen tijdens de tweede visbestandopnames van 1999-2001
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Bijlage 30. Overzicht van de aangetroffen niet-inheemse vissoorten
(introductiedatum na 1800) met de wetenschappelijke naam.

vissoort

Karperachtigen
Dikkopelrits
Blauwbandgrondel
Zilverkarper(*)
Vet je
Baarsachtigen
Snoekbaars(**)

Zonnebaarsachtigen
Zonnebaars

Noord Amerikaanse meervallen
Amerikaanse dwergmeerval

Hondsvisachtigen
Amerikaanse hondsvis

Zalmachtigen
Regenboogforel

Wetenschappelijke naam

Cyprinidae
Pimephales promelas
Pseudorasbora parva
Hypophthalmichthys molitrix
Leucaspius delineatus
Percidae
Sander lucioperca

Centrarchidae
Lepamis gibbosus

Ictaluridae
Ameiurus nebulosus

Umbridae
Umbra pygmaea

Salmonidae
Oncorhynchus mykiss

(*l soort enkel aangetroffen tijdens de eerste visbestandopnames van 1992-1996
(H} soort enkel aangetroffen tijdens de tweede visbestandopnames van 1999-2001
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Bijlage 31a Overzicht van de vissoorten per waterloop binnen het Demerbekkene Gegevens uit de periode 1992-1996.
In de kolommen is telkens voor een bepaalde vissoort weergegeven op hoeveel lokaliteiten de soort aangetroffen werd
binnen die waterloop a

# plaatsen 10D SB 3D SB AB BA BF BP BE BI BV BB BR AD ZK GI OM KA KO PA DE PO RE RV RO SN SB NI ZE ZO # soorten freq.
.........................................:ïij...

Demer 22 10 21 3 12 5 15 19 4 20 15 11 11 10 23 82,1

Munsterbeek

wilderbeek

Krombeek

Zutendaalbeek

5,0

1,0

1,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,0 3,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 4,0 2,0 1,0 0,0 1,0 3,0

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

14,0

3,0

1,0

9,0

50, 0

10,7

3,6

32,1

1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0

1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 ',0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0

Bezoensbeek

Stiemerbeek

Kaatsbeek

Slangbeek

nr,615

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

0,0

1,0

2,0

1,0

0,0

1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

5,0

5,0

7,0

11,0

7,0

17,9

17,9

25,0

Zonderikbeek

Roosterbeek

Steenlaak

Bolderbergbeek

Laambeek

EChelbeek

Rodebeek

Mangelbeek

Broekbeek

Herkebeek

Mombeek

Herk

Grote Gete

Kleine Gete

Melsterbeek

Zevenbro=enbk

Dormaalbk

Gete

Zwart Water

Houwersbeek
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1,0

5,0

1,0

2,0

7,0

4,0

1,0

8,0

1,0

2,0

6,0

9,0

7,0

6,0

9,0

2,0

4,0

2,0

4,0

2,0

1,0

2,0

0,0

1,0

3,0

0,0

0,0

3,0

0,0

1,0

4,0

6,0

0,0

3,0

4,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0 2,0 2,0

0,0 2,0 4,0 0,0 1,0 1,0 0,0 3,0 3,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 1,0 3,0 2,0 2,0 2,0

0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0 1,0

7,0 0,0 3,0 0,0 0,0 1,0 0,0 4,0 2,0 1,0 0,0 0,0 4,0 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 1,0 1,0 2,0 1,0

2,0 0,0 2,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 1,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0

5,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 2,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0

2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0

0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

9,0

14,0

5,0

11,0

16,°
4,0

0,0

3,0

0,0

5,0

11,0

16, 0

6,0

9,0

12,°
1,0

4,0

0,0

10 ,0

6,0

32,1

50, 0

17,9

39,3

57,1

14,3

0,0

10,7

0,0

17,9

39,3

57,1

21,4

32,1

42,9

3,6

14,3

0,0

35,7

21,4



Abtsgracht

Winterbeek

Zwarte Eeek

De Hulpe

Kleine Beek

Middelbeek

Laarbeek

Weerderlaak

Kleine Laak

Nieuwe Motte

Winge

Kraaiwinkel.bk

Molenbeek-winge

Grote Losting

Cicindria

Molenbeek(Gete}

Totaal aantal locaties

Frequentie

1,0

1,0

11,0

U

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

8,0

3,0

1,0

7,0

1,0

2,0

3,0

171,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

1,0

0,0

2,0

0,0

7,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

59, 0

34,5

0,0

0,0

6,0

0,0

1,0

0,0

0,0

2,0

0,0

7,0

0,0

1,0

6,0

1,0

0,0

0,0

BB,°
51,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0

3,0 4,0 0,0 4,0 7,0 2,0 5,0 1,0 2,0 4,0 0,0 5,0 0,0 4,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 5,0 0,0 1,0 0,0 1,0 2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 1,0 0,0 0,0 5,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0

0,0 4,0 0,0 0,0 5,0 2,0 5,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 2,0 2,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0 5,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18,0 47,0 5,0 6,0 32,0 12,0 57,0 48,0 12,0 16,0 1,0 63,0 3,0 32,0 4,0 6,0 2,0 3,0 2,0 41,0 44,0 10,0 23,0 17,0 29,0 42,0

10,5 27,5 2,9 3,5 18,7 7,0 33,3 2B,1 7,0 9,4 0,6 36,8 1,8 18,7 2,3 3,5 1,2 1,8 1,2 24,0 25,7 5,8 13,5 9,9 17,0 24,6

0,0

5,0

20,0

0,0

4,0

0,0

7,0

'"9,0

0,0

6,0

18,0

2,0

0,0

0,0

0,0

17,9

71,4

0,0

14,3

10,7

0,0

25,0

10,7

32,1

0,0

21,4

64,3

7,1

0,0

0,0
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Bijlage 32. Overzicht van de vissoorten per waterloop binnen het Demerbekken. Gegevens uit de periode 1999-2001.
In de kolommen is telkens voor een bepaalde vissoort weergegeven op hoeveel lokaliteiten de soort aangetroffen werd
binnen die waterloop.

# plaatsen 100 SB 3D SB AL AH BA BF EP BE BI BV BB BR AD EL GA GI GM KA KO KV PA DE PO RF RV RG SN SB VE IV! ZE ZO # soorten Freq.

Demer

Munsterbeek

Wilderbeek

Krombeek

Zutendaalbeek

Bezoensbeek

Stiemerbeek

Kaatsbeek

Slangbeek

nr,61S

zonderikbeek

Roosterbeek

Steenlaak

Bolderbergbeek

Laambeek

Echelbeek

Rodebeek

Mangelbeek

Broekbeek

Herkebeek

Mombeek

Herk

Grote Gete

Kleine Gete

Melsterbeek

Zevenbronnenbk

Dormaalbk

Gete

Zwart Water

Houwersbeek

Abtsgracht

Winterbeek

Zwarte Beek

De Hulpe
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22

5,0

1,0

1,0

3,0

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

5,0

1,0

2,0

7,0

4,0

1,0

8,0

1,0

2,0

6,0

',0

7,0

6,0

',0

2,0

4,0

2,0

4,0

2,0

1,0

1,0

11,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

0,0

2,0

3,0

4,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

3,0

0,0

20 2

2,0 0,0 1,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 1,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1,0 0,0 0,0

0,0 0,0 2,0

1,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 1,0

0,0 0,0 1,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 3,0

0,0 0,0 0,0

2,0 0,0 0,0

2,0 0,0 0,0

7,0 0,0 0,0

3,0 0,0 0,0

6,0 0,0 0,0

4,0 0,0 0,0

2,0 0,0 0,0

4,0 0,0 0,0

2,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

3,0 0,0 3,0

0,0 0,0 0,0
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1,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 1,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

1,0 0,00,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

1,0 0,0 0,0 0,0

3,0 0,00,0 0,0

0,0 0,00,0 1,0

2,0 0,0 0,0 0,0

2,0 0,0 0,0 0,0

1,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

1,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0

2,0 0,0 0,0 1,0

0,0 3,0 0,0 1,0

1,0 2,0 0,0 4,0

0,0 0,0 0,0 2,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0

4,0 0,0 0,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

4,0 0,0 5,0 8,0

0,0 0,0 0,0 1,0

20 19 10 19 18 20 4 12 14 11 la

0,0 1,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0

0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0

0,0 3,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0 2,0 0,0 1,0 2,0 1,0 5,0

0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0

0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 1,0

0,0 4,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,00,0 2,0 4,0 1,0 2,0

0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,00,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 5,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 2,0

0,0 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0

0,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 1,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,0 4,0 4,0 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0 0,0 1,0 4,0 1,0 2,0 0,0 1,0 0,0 2,0 4,0 0,00,0 0,0 1,0 0,0 3,0

0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 8,0 7,0 0,0 5,0 0,0 3,0 0,0 6,0 1,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 11,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 3,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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10, 0

2,0

1,0

8,0

0,0

4,0

3,0

6,0

2,0

8,0

15,0

10,0

7,0

14, 0

12, 0

0,0

8,0

2,0

8,0

6,0

14,°
11,0

13, 0

7,0

1,0

5,0

4,0

16,0

5,0

1,0

0,0

20,°
1,0

84,4

31,3

6,3

3,1

25,0

0,0

12,5

, ,4

18,8

6,3

25, 0

46,9

31,3

21,9

43,8

37,5

0,0

25,0

6,3

25,0

18,8

43,8

34,4

40 ,6

21,9

3,1

15,6

12,5

50 ,0

15,6

3,1

0,0

62,5

3,1



Kleine Beek

Middelbeek

Laarbeek

weerderIaak

Kleine Laak

Nieuwe Motte

Winge

Kraaiwinkelbeek

Molenbeek-Winge

Grote Losting

Cicindria

Molenbeek( Gete)

Totaal aantal locaties

Frequentie

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

8,0

3,0

1,0

7,0

1,0

2,0

3,0

171,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

6,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

0,0

49,0

28,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 2,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

6,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 3,0 5,0 3,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0 1,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78,0 5,0 14,0 45,0 5,0 6,0 35,0 16,0 65,0 81,0 13,0 21,0 1,0 3,0 63,0 7,0 24,0 17,0 11,0 18,0 7,0 3,0 4,0 39,0 67,0 9,0 1,0 20,0 39,0 19,0 41,0

45,6 2,9 8,2 26,32,93,520,5 9,4 38,0 47,4 7,6 12,3 0,61,836,84,114,0 9,9 6,4 10,54,11,82,322,839,25,3 0,6 11,7 22,8 11,1 24,0

0,0

0,0

0,0

21, 0

0,0

17 ,0

0,0

4,0

16,0

5,0

4,0

1,0

0,0

0,0

0,0

65,6

0,0

53,1

0,0

12,5

50 ,0

15,6

12,5

3,1
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Bijlage 33. Overzicht van de hydrografische indeling van het Demerbekken.

Subregio
Demer
Gete

Herk
Mangelbeek
Motte

Munsterbeek
Zwarte Beek
Winge

208

Waterlopen
Derner
Grote Gete, Kleine Gete, Begijnebeek,
Melsterbeek
Herk, Mombeek, Snij ken
Mangelbeek, Steenlaak, Zonderikbeek
Grote Laak, Kleine Laak, Laarbeek, Laak,
Weerderlaak, De Hulpe, Nieuwe Motte
Munsterbeek, Stiernerbeek, Slangbeek
Zwarte Beek
Winge



Bijlage 34. Significantiewaardes resulterend uit de wilcoxon test op de
aantalsgegevens per vissoort.

Vissoort Z P 0,05 0,01

1 10D stekelbaars -2.70 0.0069 * **
2 3D stekelbaars -2.02 0.0433 *
3 Alver 2.23 0.0255 *
4 Amerikaanse hondsvis -1. 07 0.2827
5 Baars -0.47 0.6368
6 Beekforel 0.01 0.9884
7 Beekprik -0.40 0.6872
8 Bermpje -0.70 0.4847
9 Bittervoorn 1.25 0.2117

10 Blankvoorn 2.17 0.0300 *
11 Blauwbandgrondel 3.06 0.0022 * **
12 Brasem -0.48 0.6292
13 Amerikaanse dwergmeerval 0.89 0.3719
14 Zilverkarper -0.99 0.3201
15 Elrits 0.99 0.3201
16 Gestippelde alver 1. 73 0.0839
17 Giebel -2.02 0.0438 *
18 Grote modderkruiper -1. Ol 0.3145
19 Karper -2.63 0.0086 * **
20 Kolblei 2.82 0.0048 * **
21 Kopvoorn 3.31 0.0009 * **
22 Kroeskarper -0.99 0.3201
23 Paling 1.96 0.0497 *
24 Dikkopelrits 1. 27 0.2039
25 Pos 0.00 1.0000
26 Regenboogforel 0.81 0.4156
27 Rietvoorn -0.86 0.3897
28 Riviergrondel 2.91 0.0037 * **
29 Snoek -0.26 0.7915
30 Snoekbaars 0.99 0.3201
31 Vet je -1.15 0.2497
32 Winde 4.48 0.0000 * **
33 Zeelt -2.22 0.0265 *
34 Zonnebaars -1.41 0.1596
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Bijlage 35. Significantiewaardes resulterend uit de wilcoxon test op de
biomassagegevens per vissoort.

Vissoort Z p 0,05 0,01

1 100 stekelbaars -1. 98 0.0481 *
2 30 stekelbaars -1.39 0.1649
3 Alver 2.45 0.0144 *
4 Amerikaanse hondsvis -1. 01 0.3112
5 Baars 0.58 0.5642
6 Beekforel 1.43 0.1518
7 Beekprik -1.02 0.3069
8 Bermpje -0.05 0.9570
9 Bittervoorn 0.61 0.5423

10 Blankvoorn 2.26 0.0238 *
11 Blauwbandgrondel 3.21 0.0013 * **
12 Brasem -0.68 0.4948
13 Amerikaanse dwergmeerval 0.72 0.4687
14 Zilverkarper 0.00 1. 0000
15 Elrits 1. 41 0.1585
16 Gestippelde alver 1.33 0.1841
17 Giebel -0.41 0.6811
18 Grote modderkruiper -0.82 0.4129
19 Karper -1.21 0.2244
20 Kolblei 3.15 0.0016 * **
21 Kopvoorn 3.46 0.0005 * **
22 Kroeskarper -0.58 0.5614
23 Paling 2.38 0.0173 *
24 Oikkopelrits 1.53 0.1262
25 Pos 0.37 0.7105
26 Regenboogforel 0.70 0.4848
27 Rietvoorn -0.22 0.8267
28 Riviergrondel 4.34 0.0000 * **
29 Snoek 0.04 0.9720
30 Snoekbaars 1. 41 0.1585
31 Vet je -0.81 0.4196
32 Winde 4.18 0.0000 * **
33 Zeelt -1.60 0.1097
34 Zonnebaars -1.31 0.1895
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Bijlage 36. Significantiewaardes resulterend uit de Wilcoxon test op de
lengtegegevens per vissoort.

Vissoort z p 0,05 0,01

1
2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
16
17
19
23
27
28
29
31
32
33
34

10D stekelbaars
3D stekelbaars

Amerikaanse hondsvis
Baars

Beekforel
Beekprik

Bermpje
Bittervoorn

Blankvoorn
Blauwbandgrondel

Brasem
Amerikaanse dwergmeerval

Gestippelde alver
Giebel
Karper
Paling

Rietvoorn
Riviergrondel

Snoek
Vet je
Winde
Zeelt

Zonnebaars

1. 68
-0.38

0.34
2.82
1. 73

-1.01
-0.15
-1.63

0.89
-2.41
-1.35

0.80
0.99
3.37
0.89

-1. 73
1.90
0.96
0.58

-0.02
0.55

-0.36
1.13

0.0928
0.7021
0.7340
0.0047
0.0839
0.3144
0.8795
0.1025
0.3759
0.0158
0.1769
0.4224
0.3202
0.0008
0.3750
0.0839
0.0575
0.3383
0.5612
0.9818
0.5811
0.7161
0.2581

*

*

*

**

**
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Bijlage 37. Spearman's correlatiecoëfficiënten voor aantalgegevens.

Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel
Blauwbandgrondel

212

100 stekelbaars
30 stekelbaars
Amerikaanse hondsvis
Baars
Beekprik
Bermpje
Bittervoorn
Blankvoorn
Brasem
Amerik. dwergmeerval
Gestippelde alver
Giebel
Grote modderkruiper
Karper
Kolblei
Kopvoorn
Paling
Oikkopelrits
Pos
Beekforel
Rietvoorn
Riviergrondel
Snoek
Vet je
Winde
Zeelt
Zonnebaars

rho 0.245
rho 0.0565
rho 0.142
rho 0.0352
rho 0.0702
rho 0.0601
rho 0.474
rho 0.249
rho 0.0989
rho 0.26
rho -0.0464
rho 0.383
rho 0.152
rho -0.0057
rho 0.183
rho 0.2
rho 0.148
rho 0.0147
rho 0.193
rho -0.0235
rho 0.188
rho 0.297
rho -0.0182
rho 0.186
rho 0.192
rho 0.203
rho 0.269

p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value

0.00137
0.461
0.0636
0.646
0.36
0.433
6.16e-010
0.00118
0.197
0.000707
0.545
5.95e-007
0.0474
0.941
0.0168
0.00922
0.0538
0.848
0.012
0.759
0.0144
0.000109
0.813
0.0152
0.0124
0.0082
0.000442



Bijlage 38. Spearman's correlatiecoëfficiënten voor gewichtsgegevens.

Blauwbandgrondel 10D stekelbaars rho 0.18 p-value 0.0189
Blauwbandgrondel 3D stekelbaars rho 0.0584 p-value 0.447
Blauwbandgrondel Amerikaanse hondsvis rho 0.16 p-value 0.0365
Blauwbandgrondel blankvoorn rho 0.243 p-value 0.0015
Blauwbandgrondel Baars rho 0.107 p-value 0.163
Blauwbandgrondel Bermpje rho 0.135 p-value 0.0793
Blauwbandgrondel Bittervoorn rho 0.465 p-value 1. 3e-009
Blauwbandgrondel Blankvoorn rho 0.243 p-value 0.00154
Blauwbandgrondel Brasem rho 0.148 p-value 0.0543
Blauwbandgrondel Amerik. dwergmeerval rho 0.251 p-value 0.00106
Blauwbandgrondel Giebel rho 0.375 p-value 1e-006
Blauwbandgrondel Grote modderkruiper rho 0.121 p-value 0.115
Blauwbandgrondel Karper rho 0.0563 p-value 0.463
Blauwbandgrondel Kolblei rho 0.21 p-value 0.0062
Blauwbandgrondel Kopvoorn rho 0.236 p-value 0.00213
Blauwbandgrondel Paling rho 0.203 p-value 0.00815
Blauwbandgrondel Dikkopelrits rho 0.0549 p-value 0.474
Blauwbandgrondel Pos rho 0.209 p-value 0.00633
Blauwbandgrondel Beekforel rho -0.033 p-value 0.667
Blauwbandgrondel Rietvoorn rho 0.185 p-value 0.0161
Blauwbandgrondel Riviergrondel rho 0.331 p-value 0.0000156
Blauwbandgrondel Snoek rho 0.00747 p-value 0.922
Blauwbandgrondel Vet je rho 0.21 p-value 0.00606
Blauwbandgrondel Winde rho 0.223 p-value 0.0036
Blauwbandgrondel Zeelt rho 0.163 p-value 0.0332
Blauwbandgrondel Zonnebaars rho 0.286 p-value 0.000187
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Bijlage 39. Regressie analyses van de verschillen in aantallen (links) en
biomassa (rechts) van blauwbandgrondel i.f.v. de andere vissoorten.

pr(>ltl)

0.355
0.302

Value Std.E tvalue

(Intercept) 47.432 51.154 0.927
StkbO 2.384 2.300 1.036

Blauwbandgrondel - Tiendoornige stekelbaars
Value Std.E tvalue Pr(>ltl)

(Intercept) 2.655 5.358 0.495 0.621

StkbO 1.517 0.420 3.607 0.000

Blauwbandgrondel - Driedoornige stekelbaars

value

(Intercept) -1.865
Stkb3 0.002

Std.E

5.550
0.061

tvalue

-0.336

0.030

Pr(>ltl)

0.737
0.976

value

(Intercept) 22.393
Stkb3 -0.505

Std.E tvalue

50.395 0.444
0.290 -1.744

Pr(>ltl)

0.657
0.083

Blauwbandgrondel - Alver

(Intercept)
Alver

Value

-3.815
116.720

Std.E

5.399
53.218

tvalue

-0.707
2.193

Pr(>ltl)

0.481

0.030

Value

(Intercept) 14.271
Alver 64.924

Std.E tvalue

50.070 0.285
25.880 2.509

pr(>ltl)

0.776

0.013

Blauwbandgrondel - Amerikaanse hondsvis

Value

(Intercept) -1.929
Arnhon -0.034

Std.E tvalue

5.421 -0.356

0.601 -0.057

Pr(>ltl)

0.722
0.954

value

(Intercept) 35.211
Amhon -0.106

Std.E tvalue Pr(>ltl)
50.430 0.698 0.486
0.434 -0.243 0.808

Blauwbandgrondel - Baars

Value Std.E tvalue Pr(>ltl)
(Intercept) -2.503 5.410 -0.463 0.644

Baars -0.147 0.131 -1.120 0.264
(Intercept)

Baars

Value

35.563
-0.007

Std.E tvalue Pr(>lt!)
50.325 0.707 0.481

0.031 -0.229 0.819

Blauwbandgrondel - Beekforel

Value
(Intercept) -1.916

Bkfor 0.070

Std.E

5.421
2.469

tvalue
-0.353

0.028

Pr(>ltll

0.724
0.978

(Intercept)
Bkfor

Value

37.238

-0.018

Std.E tvalue Pr(>ltl)
50.759 0.734 0.464
0.164 -0.109 0.913

Blauwbandgrondel - Beekprik

Value Std.E tvalue

(Intercept) -1.933 5.441 -0.355
Bkprk -0.030 0.633 -0.047

Pr(>ltl)

0.723
0.963

(Intercept)
Bkprk

value

35.992
-0.032

Std.E tvalue Pr(>ltl)
50.552 0.712 0.477
0.452 -0.070 0.944

Blauwbandgrondel - Bermpje

Value
(Intercept) -3.377

Bermpje -0.417

Std.E tvalue
5.449 -0.620

0.269 -1.551

pr(>ltl)

0.536
0.123

(Intercept)

Bermpje

Value

35.900
-0.039

Std.E

50.554
0.454

tvalue
0.710

-0.085

Pr(>ltl)

0.479

0.932

Blauwbandgrondel - Bittervoorn

Value
(Intercept) -3.740

Bitterv 1.143

Std.E
5.333

0.422

tvalue

-0.701
2.711

Pr(>ltl)

0.484

0.007
(Intercept)

Bitterv

Value
36.000

-0.007

Std.E
50.333

0.065

tvalue

0.715

-0.111

pr(>ltl)

0.475
0.912

Blauwbandgrondel - Blankvoorn

Value
(Intercept) -1.927

Blankv 0.034

Std.E

5.400
0.071

tvalue
-0.357

0.479

pr(>ltl)

0.722
0.632

Value Std.E tvalue

(Intercept) 36.435 50.195 0.726
Blankv 0.003 0.031 0.084

Pr(>ltl)

0.469

0.934
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Blauwbandgrondel - Brasem

value Std.E tvalue Pr(>ltJ) Value Std.E tvalue Pr(>ltl)

(Intercept ) 0.532 5.060 0.105 0.916 (Intercept ) 31.210 48.895 0.638 0.524

Brasem 4.353 0.862 5.050 0.000 Brasem -0.385 0.126 -3.053 0.003

Blauwbandgrondel - Bruine Amerikaanse dwergmeerval

value Std.E tvalue Pr(>ltl) value Std.E tvalue Pr(>ltl)

(Intercept) -1.923 5.404 -0.356 0.722 (Intercept ) 36.321 50.306 0.722 0.471

Bramdw 0.180 0.895 0.201 0.841 Bramdw 0.006 0.225 0.028 0.978

Blauwbandgrondel - Giebel

Value std.E tvalue Pr(>ltl) Value std.E tvalue Pr(>ltl)

(Intercept) 1.534 5.353 0.286 0.775 (Intercept ) 25.997 50.700 0.513 0.609

Giebel 0.569 0.177 3.218 0.002 Giebel -0.032 0.026 -1.220 0.224

Blauwbandgrondel - Grote modderkruiper

Value Std.E tvalue Pr(>ltl) value Std.E tvalue Pr(>ltl)

(Intercept) -1.334 5.404 -0.247 0.805 (Intercept) 35.968 50.359 0.714 0.476

Grmod 10.136 8.688 1.167 0.245 Grmod -0.010 0.091 -0.109 0.913

Blauwbandgrondel - Karper

Value std.E tvalue Pr(>ltJ) Value Std.E tvalue pr(>ltl)

(Intercept) 0.888 5.403 0.164 0.870 ( Intercept ) 36.586 50.238 0.728 0.467

Karper 5.092 1.945 2.618 0.010 Karper -0.004 0.048 -0.083 0.934

Blauwbandgrondel - Kolblei

value Std.E tvalue Pr(>ltl) value Std.E tvalue Pr(>ltJ)

(Intercept) -1.906 5.401 -0.353 0.725 (Intercept) 36.221 50.2090.721 0.472

Kolblei 0.508 1.283 0.396 0.692 Kolblei 0.073 0.493 0.148 0.882

Blauwbandgrondel - Kopvoorn

Value Std.E tvalue Pr(>ltl) Value Std.E tvalue pr(>ltl)

(Intercept ) -2.004 5.430 -0.369 0.713 (Intercept) 37.205 50.921 0.731 0.466

Kopvrn 0.103 0.552 0.186 0.852 Kopvrn -0.022 0.236 -0.092 0.927

Blauwbandgrondel - Paling

Value Std.E tvalue Pr(>ltl) value Std.E tvalue Pr(>ltl)

(Intercept) -2.075 5.450 -0.381 0.704 (Intercept) 41.039 50.477 0.813 0.417

paling 0.894 3.717 0.241 0.810 Paling -0.119 0.157 -0.761 0.448

Blauwbandgrondel - Dikkopelrits

Value Std.E tvalue Pr(>ltJ) Value Std.E tvalue Pr(>ltl)

(Intercept) -1. 909 5.430 -0.352 0.726 (Intercept) 36.867 50.473 0.730 0.466

Pprom 0.028 2.838 0.010 0.992 Pprom -0.544 6.360 -0.086 0.932

Blauwbandgrondel - POS

Value Std.E tvalue Pr(>ltl) Value Std.E tvalue Pr(>ltl)

(Intercept) -1.932 5.404 -0.357 0.721 (Intercept) 36.427 50.1960.726 0.469

Pos 2.156 8.866 0.243 0.808 Pos 0.290 5.525 0.053 0.958
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Blauwbandgrondel - Beekforel

Value Std.E tvalue Pr(>ltl) value Std.E tvalue pr(>lt\>
(Intercept ) -1.908 5.412 -0.353 0.725 (Intercept) 36.543 50.204 0.728 0.468

Rforel 0.287 19.188 0.015 0.988 Rforel -0.026 0.210 -0.124 0.901

Blauwbandgrondel - Rietvoorn

value Std.Er tvalue Pr(>ltl) Value std.E tvalue Pr(>ltl)
(Intercept) -4.691 5.356 -0.876 0.382 (Intercept) 22.878 50.042 0.457 0.648

Rvoorn -0.805 0.274 -2.935 0.004 Rvoorn -0.317 0.156 -2.029 0.044

Blauwbandgrondel - Riviergrondel

Value Std.E tvalue pr(>ltl) value Std.E tvalue Pr(>ltl)

(Intercept) -3.843 5.380 -0.714 0.476 (Intercept) 34.503 51.271 0.673 0.502
Rgrond 0.347 0.147 2.361 0.019 Rgrond 0.018 0.101 0.183 0.855

Blauwbandgrondel - Snoek

Value Std.E tvalue Pr(>ltl) Value Std.E tvalue Pr(>ltl)
(Intercept) -1.872 5.395 -0.347 0.729 (Intercept) 31.041 49.832 0.623 0.534

Snoek -2.648 3.512 -0.754 0.452 Snoek 0.394 0.223 1. 765 0.079

Blauwbandgrondel - Snoekbaars

Value Std.E tvalue Pr(>ltl) Value Std.E tvalue pr(>ltl)
(Intercept) -1.997 5.419 -0.369 0.713 (Intercept) 36.544 50.382 0.725 0.469

'~-

Sbaars 15.997 70.857 0.226 0.822 Sbaars -0.262 8.685 -0.030 0.976

Blauwbandgrondel - Vet je

Value Std.E tvalue Pr(>ltl) Value Std.E tvalue Pr(>]tl)
(Intercept) -2.317 5.441 -0.426 0.671 ( Intercept ) 18.140 48.991 0.370 0.712

Vet je -0.476 0.789 -0.603 0.547 Vet je -7.855 2.397 -3.277 0.001

Blauwbandgrondel - Winde

Value Std.E tvalue Pr(>ltl) Value Std.E tvalue pr(>ltl)
(Intercept ) -1.375 5.437 -0.253 0.801 (Intercept) 36.910 50.527 0.730 0.466

Winde -0.437 0.566 -0.773 0.441 Winde -0.008 0.089 -0.086 0.932

Blauwbandgrondel - Zeelt

Value Std.E tvalue Pr(>ltl) Value Std.E tvalue Pr(>ltl)
(Intercept) 2.538 5.227 0.486 0.628 (Intercept ) 37.897 50.378 0.752 0.453

Zeelt 7.816 1. 802 4.337 0.000 Zeelt 0.055 0.165 0.332 0.740

Blauwbandgrondel - Zonnebaars

value Std.E tvalue Pr(>ltl) Value Std.E tvalue Pr(>ltl)
(Intercept ) -0.156 5.356 -0.029 0.977 (Intercept) 38.388 50.552 0.759 0.449

Zbaars 0.174 0.071 2.466 0.015 Zbaars 0.048 0.148 0.323 0.747
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