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EvALUATIE VAN HET VISBESrAND VAN HET SaruLENSMEER

Lijst der gebruikte afkortingen

In de grafieken en tabellen worden volgende afkortingen gebruikt.

Al: ALVER
Ah : AMERIKAANSE HONDSVIS
Ba: BAARS
Bi: BITfERVOORN
BI: BLANKVOORN
Br:BRASEM
DS : DRIEDOORNIGE STEKELBAARS
Gi: GIEBEL
Gr:GRONDEL
Ka:KARPER
Ma : KLEINE MODDERKRUIPER
Ko:KOLBLEI
Kk: KROESKARPER
Me: AMERIKAANSE DWERGMEERVAL
Pa: PALING
Po:POS
Ri : RIETVOORN
Sn : SNOEK
Sb : SNOEKBAARS
TS : TIENDOORNIGE STEKELBAARS
Wi:WINDE
Ze: ZEELT
Zo: ZONNEBAARS

EV : ELEKTROVISSERIJ
F:FUIK
SN : SLEEPNET
KN : KIEUWNET

TL: TOTALE LENGTE
SD : STANDAARD DEVIATIE
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niet tot een goed einde zou gekomen zijn.
Vooreerst denken we hier aan Prof. Dr. F. Ollevier die zich alle moeite heeft getroost om dit werk in
goede banen te leiden.
Verder willen wij zeker Ir. P. Vandenabeele en de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en
Leefmilieu (Zoetwatervisserijdienst) niet vergeten.
In bet bijzonder danken wij Jos Agten, Julius Kimpen en Jaak Bollen en de mensen van de Bosdienst
voor bun onmisbare hulp ter plaatse en de gezellige werksfeer.
Ook de beambten van de Zoetwatervisserijdienst van Brabant en Antwerpen zijn we erkentelijk voor
bet uitlenen van hun materieel.
De Heer JA. Timme~direkteur van bet Rijksstation voor Bos- en Hydrobiologisch Onderzoek te
Hoeilaart willen wij bedanken voor de adviserende en logistieke steun.
Wij danken hier ook van harte Julien Dirix en de Intercommunale Schulensmeer voor hun
hulpvaardige bereidwilligheid. Ook de sportvissers van bet Schulensmeer willen wij hierbij niet
vergeten.
Noël Montaine, assistent aan de faculteit Landbouwwetenschappen danken wij voor bet ontwerpen van
bet computerprogramma ter bepaling van de biomassa.
Tenslotte zijn er de collega's van het Laboratorium voor Ecologie en Aquacultuur en een paar andere
vrienden, in het bijzonder: Dr. R. Ceusters, Danië~ Krista, Veerle, Shafiq, Lut, Rudy, Erwin, Rietje,
Marie, Lieve, Hans, Barend ... die elk hun deel bebben bijgedragen tot de realisatie van dit projekt,
waarvoor dank.
Uiteindelijk danken wij de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu voor de financiële
steun, alsook het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Onderzoeksfonds van de
K.U.Leuven.
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Deze studie beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de vispopulaties van hel Schulensmeer
(Limburg) tijdens het najaar van 1988.
Los van het socio-economisch (recreatiegebied) en het hydrologisch (wachtbekken) belang van het
Schulensmeer vertegenwoordigt het meer onmiskenbaar een waardevol element als aquatisch
ecosysteem. Het Schulensmeer blijft één van Vlaanderens grootste stilstaande waters en biedt daarom
potentieel ruimte voor een belangrijk visbestand. De weiden uit hel omliggende broek fungeren elke
winter als overstromingsgebieden hetgeen verschillende voordelen biedt voor de reproductie van
bepaalde vissoorten. Interessant zijn ook de verschillende biotooptypes in het meer wat de
soortdiversiteit verhoogt en mogelijks ook de aanwezigheid van minder algemene of zelfs zeldzame
vissoorten mogelijk maakt. Zoals de meeste Vlaamse binnenwaters staat ook het SchulensD;leer onder
constante druk van de toenemende eutrofiëring en dit grotendeels omwille van haar verbinding met de
Demer. In welke mate deze eutrofiëring reeds haar invloed heeft gehad op de aanwezige visstand is
een open vraag.
Het hoeft geen betoog dat het meer ook voor de sportvisserij een onbetwistbare waarde bezit. Op
korte tijd heeft het een reputatie van goed hengelwater opgebouwd en talrijke hengelaars van zowel
Limburg, Antwerpen als Brabant komen er vissen. Daarom is het te begrijpen dat het natuurlijk
visbestand van dit viswater regelmatig 'bijgevuld' werd met handelspootvis.

Ondanks al deze elementen waren tot op heden geen concrete gegevens voorhanden aangaande hel
visbestand van het Schulensmeer. Deze studie vormt dan ook een eerste benadering tot de kennis van
deze vispopulaties. Naast een nauwkeurige inventarisatie van de ichthyofauna vormt het berekenen
van de aanwezige visbiomassa's het hoofddoel van dit onderzoek. Via vangst en terugvangst
technieken werd gepoogd om een schatting te maken van het visbestand. Het spreekt vanzelf dat
hierdoor ook aanvullende informatie kon verzameld worden zoals bijvoorbeeld betreffende de conditie
en de populatiestruktuur van de diverse soorten, alsook omtrent natuurlijke reproduktie, inwaartse
migratie en pathologie. Tenslotte beoogt deze studie adviserend te werken voor verdere
beheersmaatregelen.
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Hoofdstuk 1 : Het Schulensmeer : situering, ontstaan en omschrijving.
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Daar de depressie van het Schulensbroek, gelegen aan de samenvloeiing van Demer, Herk en Gete, op
het grondgebied van de gemeenten Herk-de-Stad, Lummen en Halen regelmatig overstromingen
kende bij grote wateraanvoer, voornamelijk in de winter, werd besloten een wachtbekken te maken in
deze zandafzettingen.
Aangezien er tevens een grote behoefte was aan zand voor allerlei openbare werken o.a. voor de
aanleg van de Al autosnelweg, werd besloten om één groot meer te graven in het Schulensbroek,
eerder dan allerlei kleine zandwinningsputten aan te leggen. Dit meer kon dan naast
zandwinningsgebied en wachtbekken ook dienen als recreatiegebied.
Op dit ogenblik wordt het Schulensmeer druk bevist en doet het ook dienst als watersportcentrum.
Het wachtbekken heeft een bergingscapaciteit van ongeveer 10 miljoen m3. Het binnenbekken, met
een oppervlakte van 90 ha. wordt permanent gebruikt, het buitenbekken doet enkel dienst bij zeer
grote watertoevoer. Beide delen zijn omgeven met dijken met een gemiddelde hoogte van 3,Sm
(VERHILLE-PEETERS, 1980).
Voor een meer historisch overzicht van het Schulensbroek-gebied verwijzen wij naar VAN GUCHT,
1980. Het is hierbij interessant te vermelden dat tot vóór lSO jaar ruim de helft van de inwoners van
Linkhout nog vissers waren, wat wijst op het toenmalig economisch belang van het broek.
Aan de hand van metingen met het LOWRENCE visdetectietoestel en dieptemeter werd op
verschillende plaatsen in het meer de diepte gemeten en op kaart gebracht (Figuur 1).
Het Schulensmeer is overal vrij diep (gemiddeld S m) met steil afhellende oevers. De ondiepe rand
rond het meer (tot SO cm diepte) is gewoonlijk maar één à twee meter breed, behalve in het meest
zuidelijk gelegen deel waar de oevers bestaan uit een vrij brede vlakke zandstrook.
De vegetatie rond en in het binnenbekken is weinig gevarieerd en vooral gekenmerkt door de
afwezigheid van rietkragen.
Wel wordt er een meer gevarieerde vegetatie teruggevonden in aangrenzende ondiepe waters zoals de
beek (in het westen) en de aanpalende vijver (in het noordwesten) waar waterplanten zeer algemeen
zijn (o.a. riet, gele lis, gedoornd hoornblad, waterlelies en gele plomp).

Figuur 1 : Kaart van het Schulensmeer met aanduiding van de diepte.
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Hoofdstuk 2 : Vangstmethodiek
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Voor het bepalen van biomassa's met behulp van vangst- en terugvangsnechnieken was het
noodzakelijk om een groot aantal vissen te vangen en te merken. De vis werd via verschillende
technieken gevangen en via een boot in containers naar het rijdend labo gebracht waar ze gedurende
korte tijd gestockeerd werden. In dit mobiel veldlabo werden de vissen individueel gewogen, gemeten
en gemerkt, waarna ze onmiddellijk teruggezet werden in dezelfde zone waar ze gevangen werden.
Omwille van de grote oppervlakte van het Schulensmeer werd besloten om het werkgebied te beperken
tot een aantal representatieve zones voor het meer. Deze 7 zones staan voorgesteld op Figuur 2 en
worden aangeduid met de benamingen 'vijver','beek', A, B, C, D en E. Bij de verwerking van de
resultaten werden de zones 'beek', A, B, C, D en E doorgaans samen beschouwd onder de benaming
'meer', zij omvatten samen een oppervlakte van 42 ha.
In de verwerking werd de zone 'vijver' omwille van zijn distinctief karakter gewoonlijk afzonderlijk
behandeld (oppervlakte 'vijver' = 004 ha).

Figuur 2: Het Schulensmeer met aanduiding van de verschillende werkzones waar gevist werd.

Om een zo juist mogelijk beeld te krijgen van de vispopulatie van het Schulensmeer werd er op zo veel
verschillende manieren gevist als enigszins mogelijk was.
Hierdoor wordt een selectief vissen op bepaalde plaatsen (bv. elektrisch vissen is beperkt tot de
oeverzone) of op bepaalde soorten (bv. op paling door fuiken) zo goed als uitgeschakeld.
Hierna volgt een kort overzicht van de verschillende bevissingstechnieken.
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1. Ele.ktrisch vissen.
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Hier werd gebruik gemaakt van twee elektrovisserijapparaten, het ene draagbaar met natte batterij, hel
andere enkel te gebruiken vanaf een boot met stroomvoorziening via een generator.
De werking van deze toestellen berust echter op hetzelfde principe nl. er worden twee tegengestelde
elektrische polen in het water gehouden en hierdoor wordt een elektrische stroom gestuurd; dit creëert
een beperkt gebied van hoge spanning in het water. Wanneer er zich nu vissen bevinden in dit gebied
worden zij geheel of gedeeltelijk verdoofd en kunnen zij vrij gemakkelijk opgevist worden met een
schepnet.

Voordelen: - gemakkelijk verplaatsbaar
- mogelijkheid om te vissen op anders vrij onbereikbare plaatsen zoals bv. onder

overhangende takken.
- relatief grote aantallen kunnen gevangen worden op korte tijd
- de vissen ondervinden weinig hinder van deze vangstmethode (meestal is er een totale

"recovery" binnen het half uur)

Nadelen: - het dieptebereik is vrij beperkt, bij kouder weer wanneer de meeste vissen zich in lagere
regionen ophouden is deze methode dus niet aangewezen. Met deze apparatuur is
elektrovisserij dus beperkt tot de oeverzones.

- sommige kleine visjes ( < 5cm) overleven de elektrische schok niel

2. Fuiken.

Twee types van fuiken werden hier gebruikt: de kleine klassieke palingfuik (diameter van de opening =
4û cm) en de grote dubbele fuik (diameter = ± 1 m).

Voordelen : - de vissen ondervinden weinig hinder van deze vangstmethode
- zowel kleine als grote vissen kunnen in dezelfde fuik gevangen worden, wel beïnvloedt de

gebruikte maas de selectiviteit voor de palingvangsten.

Nadelen: - gewoonlijk duurt het een tijdje alvorens de vissen in de fuik zwemmen (1 tol meerdere
dagen)

- het goed plaatsen van grote fuiken is niet zo eenvoudig
- het plaatsen van fuiken in helder en ondiep water is omwille van vandalisme vaak nict

mogelijk.

3. Sleepnetten.

De door ons gebruikte sleepnetten waren allen voorzien van een verzamelzak waar de vissen worden
ingedreven wanneer men de netten met een constante snelheid voort sleept.
De bovenkant van een sleepnet bestaat uit een koord met vlotters die aan het oppervlak blijven en aan
de onderkant is er de loodlijn die hel net naar beneden houdt. Bij het binnenhalen van het nel moct
men er voor zorgen dat deze loodlijn goed op de bodem blijft om het ontsnappcn van vissen tegen te
gaan. Bij het vissen werden sleepnetten met verschillende lengtes gebruikt al naargelang de breedte
van het af te vissen gebied.
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Voordelen: . deze methode kan zeer grote hoeveelheden vissen opleveren wanneer het slepen
vlot gebeurt (d.w.z. wanneer er geen hindernissen zijn in het gebied waar gesleept wordt)

• de vissen lijden zeer weinig als ze op deze manier gevangen worden
- deze methode is weinig selectief, alhoewel soorten als bijvoorbeeld paling en karper

moeilijk vangbaar zijn.

Nadelen: . de methode is zeer arbeidsintensief

4. Kieuwnetten.

Kieuwnetten worden op de bodem van het meer geplaatst. Zware stenen zorgen ervoor dat de netten
op hun plaats en gespannen blijven. Via vlotters worden de netten rechtop gehouden in het water.
De door ons gebruikte kieuwnetten hadden volgende maaswijdtes: 18.5, 25, 30, 40, 60 mm en 70 mm
(snoekbaarsnet) en 35 mm (polyfliament net).

Voordelen : - men kan zeer selectief bepaalde groottes van vissen vangen
- kieuwnetten zijn vrij efficiënt indien goed aangebracht

Nadelen: . men mag de netten niet te lang in het water laten indien men de vissen levend wil vangen
- er is veel handigheid en geduld vereist om de vissen uit de kieuwnetten te halen
- langwerpig slangvormige vissen zoals paling kunnen niet gevangen worden met

kieuwnetlen

5. Sportvissers.

Via een oproep tot de sportvissers van het Schulensmeer en het uitreiken van antwoordformulieren ter
hoogte van de invalswegen, werd een beroep gedaan op de sportvissers. Dezen konden op daartoe
geëigende formulieren per soort hun vangsten weergeven, alsook aanduiden hoeveel van de gevangen
vissen gemerkt waren. De ingevulde antwoordformulieren konden dan in een daartoe bestemde bus
gedeponeerd worden of naar het laboratorium teruggezonden worden.
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Yangstkalender

I Over een periode van 3 maanden (van 15 september tot 15 december 1988) werd er 35 dagen gevist op
het Schulensmeer, met een gemiddelde van 4 dagen per week.
Er werd gevist met vier verschillende vismethoden in 7 verschillende sectoren. Tabel 1 geeft een
overzicht van de dagen wanneer er gevist werd, alsook plaats en methode.

DATUM METHODE

EY F SN KN

22-9-88 A,beek
23-9-88 B B
26-9-88 C,D A C
27-9-88 D D D
29-9-88 C A
30-9-88 A B,vijver B
3-10-88 C A
4-10-88 D
6-10-88 C ]j

7-10-88 C,vijver C
10-10-88 D bee'k
11-10-88 vijver
12-10-88 A,B,C,B 13
13-10-88 beek B,C,D
17-10-88 E B
18-10-88 E
20-10-88 D A
21-10-88 A
24-10-88 D C,D
25-10-88 D
27-10-88 D A,B
31-10-88 D
4-11-88 B,beek D
7-11-88 E A
9-11-88 E

10-11-88 vijver A
14-11-88 E D
15-11-88 E E vijver E
17-11-88 D D D D
18-11-88 [) vijver
21-11-88 D
22-11-88 D
24-11-88 D vijver D
25-11-88 D
29-11-88 D

Tabeli: Data, zone en methode van de verschillende vangsten.
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Tabel 2 geeft per zone aan hoeveel maal met de verschillende vismethodes deze zone bevist werd.
Omwille van praktische redenen konden bepaalde zones niet met alle methodes bevist worden. Ook
konden niet alle zones bevist worden met gelijkwaardige bevissingsintensiteit. Toch bleek het mogelijk
aan de hand van deze bemonsteringen een goed beeld te verkrijgen van de vispopulaties in de
verschillende zones (zie Hoofdstuk 8, p. 24 e.v.).

EV F SN KN Totaal

Zone A: 3 4 2 2 11
ZoneB: 3 3 2 2 10
Zone C: 4 2 1 3 10
ZoneD: 3 11 5 8 27
ZoneE: 4 3 0 1 7
Vijver: 3 0 4 0 7
Beek: 2 0 2 0 4

Totaal 22 23 16 16

Tabel 2 : Bevissingsintensiteit (in aantal visdagen) van de verschillende
zones voor de verschillende methodes.

Foto 1 : Zicht op het Schulensmeer
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Hoofdstuk 3 : Merkmethodes

P. 12
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Nadat de vissen gevangen waren, werden ze gewogen, gemeten en gemerkt. Dit om bij terugvangst de
reeds eerder gevangen vissen te herkennen.
Elke merking was steeds dubbel, én er werd een vin afgeknipt én er werd een nummer gegeven.

1. Knippen van de vinnen.

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

Voordelen: - toepasbaar op elke grootte van vis
- vrij gemakkelijke manier
- zeer duidelijk waarneembaar

Nadelen: - daar de vin na een aantal maanden teruggroeit, is deze methode slechts bruikbaar bij
experimenten van korte duur (3-4 maanden).

2. Nummering met vloeibare Nl C-90°C).

Metalen cijfervormen werden een tijdje ondergedompeld in vloeibare stikstof (bewaard in
thermosflessen). Deze sterk afgekoelde cijfers laten een brandmerk achter op de vis nadat men dc
cijfers op de flank van de vis heeft gedrukt.

Voordelen: - deze methode laat toe iedere vis afzonderlijk te nummeren (wat oa. interessant kan zijn
om de migratie van soorten na te gaan)

Nadelen: - het langdurig bewaren van vloeibare N2 op het terrein is vrij moeilijk, regelmatig moeten
de kleine thermosflessen bijgevuld wo~den uit een hogedrukfles (niet verplaatsbaar)
- wanneer men vele vissen moet merken (met 3 of meer cijfers) wordt dit een
arbeidsintensieve bezigheid
- bij sommige soorten bv. rietvoorn is deze methode niet efficiënt daar de merktekens nict
duidelijk zichtbaar worden
- de merktekens worden pas na een tweetal dagen zichtbaar, indien men terugvangst heeft
binnen de 2 dagen na het merken moet men kunnen vertrouwen op een ander merkteken bv.
een afgeknipte vin
- te kleine vissen kunnen moeilijk gemerkt worden

3. Nummering met plastic tags.

Met een tagging-gun worden individueel genummerde plastic tags (zie Figuur 3) in de vis aangebracht
juist naast de achterkant van de rugvin.

Voordelen: - iedere vis wordt individueel genummerd
- merkteken blijft zeer lang (altijd?) aanwezig
- zeer veel vissen kunnen gemerkt worden op korte tijd
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- de nummering met tags kan zeer gemakkelijk op het terrein gebeuren daar alle
toebehoren zeer compact zijn
- het merkteken is zeer duidelijk (dus een tweede merkmethode is niet noodzakelijk)

Nadelen: - de plastic tags zijn vrij duur
- kleine vissen « SOg) zijn moeilijk te merken.

Figuur 3a : Nummering met vloeibare N2 (-90°C)

Figuur 3b : Tagging gun met plastic tags (Firma Hallprint, Australië)
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Hoofdstuk 4 : Visbepoting In het Schulensmeer

P.14

Sedert 1982 werd het S.chulensmeer regelmatig bepoot met vis (hoofdzakelijk Cyprinidae) door de
Zoetwatervisserijdienst (AROL) en de Provinciale Visserijcommissie van Limburg.

TOLhoev.(kg) Hoev.(kg) Soort
op het meer per ha.

- -_ .. - _.._... -_ ..---------------_ .. ------ --_..... -----_ .. ------------------_ ...- ----- ..---_ ...... ---_ ...--- -_ ........ -_ ...... -_ ......

1982 55 0.61 BraseD2 (15-25cm)
286 3.18 Voorn (8-12 cm)
495 5.5 Voorn (15-25 cm)

1983 52 0.58 Brasem (15-25 cm)
495 5.5 Voorn +Karper +Zeelt
196 2.18 Voorn (8-U cm)
465 5.17 Voorn (15-25 cm)

1985 551 6.12 Voorn (8-U cm)
350 3.88 Voorn (12-18 cm)

29 0.32 Karper I-jarige
2.5 0.03 Glasaal

1986 29 0.32 Zeelt (14-25 cm)
344 3.82 Voorn (8-12 cm)
189 2.1 Voorn (12-15 cm)

1987 479 5.32 Voorn (8-12 cm)
178 1.98 Voorn (U-15 cm)
170 1.89 Voorn (12-17 cm)
59 0.65 Zeelt (14-25 cm)
29 0.32 Karper (15-25 cm)

0.75 0.008 Glasaal
30 0.33 Winde

Er werd niet gespecifieerd of de voorns die hier uitgezet werden blankvoorns of rietvoorns waren, het lijkt ons dat we

mogen aannemen dat het overgrote deel van deze voorns blankvoorns waren.

Sinds 1988 werden er geen vissen meer-bijgezet in het Schulensmeer.
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Hoofdstuk 5 : De gecombineerde dieptemeter en visdetector.

P. 15

De gecombineerde dieptemeter en visdetector (merk LOWRANCE ELEeTRONICS) laat toe, door
middel van een sonarsysteem, individuele vissen of visscholen te detecteren (Figuur 4).
Tevens geeft het toestel de diepte weer.
Door tegen constante snelheid het meer in alle richtingen te doorkruisen is het mogelijk een beeld te
krijgen van de visdensiteiten in de doorkruiste zone.
Dit werd voornamelijk gedaan in de vier werkgebieden van het meer (zone A,B,C en D), waarbij hel
aantal waarnemingen (signalen) geteld werd. Voor de verschillende (rechtlijnige) trajecten is het
mogelijk om de visdensiteiten te berekenen als het aantal signalen per 100 meter. In de praktijk blijkt
het echter zeer moeilijk de waargenomen signalen (stippen op het scherm) te interpreteren, en er kan
dus niet vastgesteld worden of één signaal één vis, meerdere vissen of zelfs scholen of eventuele
obstakels voorstellen.
De resuitate.n staan voorgesteld in Figuur 5. Het is opvallend dat er heel wat verschillen bestaan in
signaaldensiteit tussen de verschillende trajekten. Zo lijkt de C-zone bijzonder rijk te zijn aan vis. Uit
deze waarnemingen is het echter zeer moeilijk om significante besluiten te trekken.

Figuur 4 : De gecombineerde dieptem~ter en visdetector (LOWRANCE ELEeTRONICS).
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Hoofdstuk 6 Inventarisatie

Tijdens deze studie werden in totaal 8615 vissen gevangen, behorende tot een grote verscheidenheid
aan soorten. In totaal werden 23 verschillende soorten waargenomen, hetgeen al een beeld geeft van
de belangrijke rol van het Schulensmeer voor wat zijn visfauna betreft.
Tabel 3 vermeldt de lijst van de waargenomen soorten, alfabetisch gerangschikt, alsmede hun
wetenschappelijke benaming.

1. ALVER
2. AMERIKAANSE HONDSVIS
3. BAARS
4. BITIERVOORN
5. BLANKVOORN
6. BRASEM
7. DRIEDOORNIGE STEKELBAARS
8. GIEBEL
9. GRONDEL
10. KARPER
11. KLEINE MODDERKRUIPER
U.KOLBLEI
13. KROESKARPER
14. BRUINE AMERIKAANSE DWERGMEERVAL
15. PALING
16. POS
17. RIETVOORN
18. SNOEK
19. SNOEKBAARS
20. TIENDOORNIGE STEKELBAARS
21. WINDE
22. ZEELT
23. ZONNEBAARS

A/bumus a/bumus
Umbra pygmaea
Perca fluviati/is

Rhodeus sericeus
Ruti/us ruti/us

Abramis brama
Gasterosteus acu/eatus

Carassius auratus
Gobiogobio

Cyprinus ctupio
Cobitis taenia

B/icca bjoerkna
Carassius carassius
lcta/urus nebu/osus

Anguilla anguilla
Gymnocepha/us cemua

Scardinius erythrophta/mus
Esox/ucius

Stizostedion /ucioperca
Pungitius pungitius

Leuciscus idus
1inca tinca

Lepomis gibbosus

Tabel 3 : Lijst der waargenomen vissoorten in het Schulensmeer

Uit deze gegevens komt duidelijk naar voor dat in de vispopulatiestruktuur van het Schulensmeer
vertegenwoordigers te vinden zijn van verschillende trofische niveau's, met elk hun eigen
voedselspecialisatie. De visfauna van het meer vormt een complex ecosysteem met een groot aantal
soorten waarbij elke soort zijn eigen plaats inneemt. Zo zijn er de piscivoren (viseters) zoals snoek,
snoekbaars, baars en ook wel paling, terwijl pos en zonnebaars zich qua voedselvoorkeur voornamelijk
richten op visbroed en invertebraten. Onder de fytofagen (planteneters) vinden we voornamelijk
blankvoorn en netvoorn, alsook zeelt (gedeeltelijk). Benthische invertebraten staan op het menu bij
brasem, ble~ winde, paling en de karpersoorten. Op zoöplankton predateren o.a. alver en de beide
stekelbaarssoorten. De Amerikaanse dwergmeerval is omnivoor. Samen vormen deze soorten een
dynamisch evenwicht waar voedselcompetitie en predatie een belangrijke rol in spelen. Ook zijn ze
sterk afhankelijk van externe faktoren uit het milieu. Sommige soorten vereisen welbepaalde specifieke
biotopen.

Belangrijk in bovenstaande tabel is het voorkomen van de bittervoorn en de kleine modderkruiper.
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Twee soorten die in Vlaanderen wegens de toenemende vervuiling sterk achteruitgegaan zijn. Zij
worden slechts sporadisch in enkele Vlaamse waters aangetroffen. BRUYLANTS et al (1989) vonden
de kleine modderkruiper slechts op vier plaatsen terug (Kleine Nete, Grote Nete, Mark,
Blaasveldbroek) en ook de bittervoorn zou nog slechts op enkele plaatsen in Brabant en Limburg
voorkomen.
Deze twee waarnemingen in het Schulensmeer kunnen een aanwijzing zijn dat, ondanks de constante
vervuilingsdruk vanuit de Demer, de waterkwaliteit van het meer - waarschijnlijk dank zij haar groot
bufferend vermogen . nog op een aanvaardbaar peil staat. Ook kunnen wij hierbij de bedenking
maken dat zeldzame soorten die slechts op enkele localiteiten gesignaleerd werden, misschien wel een
ruimere verspreiding kennen als aangenomen wordt. Het aantonen van kleine populaties vergt
doorgaans heel wat moeite : op het Schulensmeer vonden wij op de 8615 gevangen vissen slechts 1
bittervoorn en 2 kleine modderkruipers.
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Hoofdstuk 7: Selectiviteit van de vangstmethode

P. 19

Zoals reeds vroeger vermeld, werden de vissen met diverse technieken gevangen om zoveel
mogelijk het selectief vissen tegen te gaan. Elke vangsttechniek werkt immers min of meer selectief
voor bepaalde soorten, en bevissingsintensiteiten van verschillende technieken zijn moeilijk
vergelijkbaar. Een overzicht van de gebruikte technieken met hun voor· en nadelen werd reeds
gegeven in Hoofdstuk 2.
Figuur 6 illustreert duidelijk dat het vissen met het elektrovisserijapparaat het meest efficiënt
gebleken is. We moeten er hier echter nogmaals op wijzen dat de "fishing effort" niet gelijk is voor
de diverse vistuigen. Tabel 2 (p.ll) toont aan dat er meer dagen elektrisch (22) en met fuiken (23)
gewerkt werd dan met sleepnetten of kieuwnetten (elk 16 dagen). Relatief gezien heeft het vissen
met sleepnetten daarom ook zeer goed gerendeerd. Vergeten wij echter niet dat deze methode
zeer arbeidsintensief is, in tegenstelling tot het vissen met fuiken wat veel opleverde tegen een
relatief geringe arbeid. Met kieuwnetten konden slechts weinig vissen gevangen worden. Deze
methode had echter het voordeel dat er selectief naar bepaalde groottes van moeilijk vangbare
soorten kan gevist worden
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Figuur 6 : Absoluut aantal gevangen vissen voor de verschillende vismethoden
(Voor de lijst der gebruikte äfkortingen, zie p.3).

Het leek ons waardevol om aan de hand van onze gegevens de selectiviteit van de gebruikte
methoden na te gaan.
Figuur 7 geeft een gecombineerd overzicht van de aantallen gevangen vissen per methodc. De
aantallen van elke vissoort gevangen met een bepaalde vismethode zijn uitgezet in relatieve
frekwenties.
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Fig. 7. : Relatieve frekwenties van de aantallen van elke vissoort gevangen met vier verschillende
vismethodes.

Uitgaande van Figuur 7. werd in Tabel 4 voorgesteld welke vistuigen het effectiefst werken voor de
belangrijkste soorten.

SOORT

Blankvoorn
Rietvoorn
Snoek
Baars
Brasem
Karper
Meerval
Paling
Pos
Snoekbaars
Zeelt
Zonnebaars

VISTUIG

SN,KN,EV
SN,KN,EV
EV, KN, SN

EV, SN, F
KN
KN

F
EV,F
F,SN
F,SN

EV
EV

Tabel 4 : Efficiëntste vistuigen bij de vangst van de
voornaamste vissoorten (in volgorde van
efficiëntie) .

Merken we hierbij op dat soorten uit dezelfde watertypes (bv. snoek - rietvoorn) met dezelfde
technieken kunnen gevangen worden. Vissen van open water zijn moeilijker en in deze periode
alleen met het kieuwnet te vangen (karper - brasem).
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In Figuren 8 tot 11 wordt voor de verschillende vismethodes het absoluut aantal gevangen vissen
van elke soort voorgesteld.

" .----------------------------,

1.2

11

13

Ah B. BJ Br BI Cl Cr K. We Wo Pa Po Rt Sn Sb WI Z. Zo

09

0.8

0.7

0.6

O~

0 .•

03

02 ]

Ol

0
I
AI

·'ti
C·c,
o

J:.

t-

Soort

Fig 8: Totale vangsten (absolute aantallen) via elektrovisserij op het Schulensmeer.

Met het elektrisch visapparaat werd het grootste aantal vissen en ook het meest aantal soorten
gevangen (De "fishing effort" was echter verschillend voor de diverse vistuigen).
Deze methode is zeer efficiënt voor baars, blankvoorn, snoek, paling en rietvoorn. Verder is het de
meest bruikbare methode om zeelt en zonnebaars te vangen. Daar de methode vrij beperkt is in
dieptebereik, werden vooral de oevers afgevist met het elektrisch visapparaat. Dit houdt dus ook in
dat er weinig vissen uit de diepte gevangen werden zoals brasem en karper.
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Figuur 9: Totale vangsten (absolute aantallen) met sleepnetvisserij op het Schulensmeer.

Hiermee konden we een vrij grote verscheidenheid aan soorten vangen en in grote aantallèn.
Deze methode lijkt vooral doeltreffend voor blank- en rietvoorn en snoek. Ook pos en (vooral
kleine) snoekbaars konden met behulp van het sleepnet gevangen worden. Meervallen en palingen
werden enkel uitzonderlijk gevangen.
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I Figuur 10 : Totale vangsten (absolute aantallen) met behulp van fuiken op het Schulensmeer.

Met fuiken wordt zeer selectief gevist op vissen die zich ophouden op de bodem. De methode is
dus uiterst geschikt voor meerval, paling en pos. Aangezien er blijkbaar een grote populatie
baarzen en blankvoornen is komen ook deze vissen regelmatig voor in de fuiken, en ook snoek en
snoekbaars vindt men er terug.
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Figuur 11 : Totale vangsten (absolute aantallen) met behulp van kieuwnetten op het
Schulensmeer.

De totale aantallen vissen die gevangen werden met kieuwnetten zijn vrij klein ten opzichte van
andere methodes.
Uit Figuur 11 blijkt dat deze methode zeer efficiënt is voor brasem en blankvoorn. Opvallend is het
zeer klein aantal gevangen baarzen. Meervallen en palingen komen helemaal niet voor in
kieuwnetten. In vergelijking met de andere methodes is dit de beste methode om grote vissen uit
het open water te vangen, vooral grote karpers en snoeken.

Naast het gebruik van deze vier vistuigen werden ook gegevens verzameld via hengelaars.
Er werd een oproep gedaan aan de vissers tot medewerking. Zoals reeds eerder vermeld werden
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speciale formulieren uitgedeeld aan de vissers van het Schulensmeer, hierop moesten zij invullen of
de vissen die gevangen werden gemerkt waren en of ze al dan niet teruggezet werden.
Tientallen papieren werden uitgedeeld waarvan 14 formulieren ons bereikten.
Er werden maar vijf soorten vermeld, in totaal 157 gevangen vissen waarbij er 5 gemerkte baarzen
waren.

SOORT N gevangen gemerkt
JA NEEN

teruggezet
JA NEEN

l.Baars
2.Blankvoorn
3.Brasem
4.Meerval
5.Snoekbaars

Totaal

53
81
15
1
7

157

5

5

48 30 2)

81 80 1
15 15
1
7 4 3

152 152 28

Tabel 5 : Overzicht van het aantal vissen gevangen door de sportvissers.
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Hoofdstuk 8 : Soortendistributie binnen het meet

p.24

Onder Hoofdstuk 2 (p.?) werd beschreven dat omwille van haar grote oppervlakte het Schulensmeer
onderverdeeld werd in 7 werkgebieden (zones A, B, C, D, E, vijver en beek; zie Figuur 2) die intensief
bevist werden via verschillende technieken.
Figuur 12 toont de aantallen vissen die in elke zone gevangen werden.
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Figuur 12. : Totaal aantal vissen gevangen in de verschillende onderzochte zones.

Het is duidelijk dat er in bepaalde zones meer vis gevangen werd dan in andere. Hieruit mogen we niet
onmiddellijk concluderen dat deze zones ook meer vis zouden bevatten. Immers, we vermeldden al dal
de bevissingsintensiteit (omwille van praktische redenen) niet gelijk was voor de verschillende zones
(zie Hoofdstuk 2, p. 11). Zo zien we dat zone D waar de meeste vissen gevangen werden, ook het
meest bemonsterd geweest is (27 visdagen met diverse vistuigen) terwijl zones A, B en C elk 10 of 11
dagen bevist werden.
Opvallend is echter wel dat in de kleinere zones (E, vijver en beek), alhoewel minder bevist (resp. 7, 7
cn 4 visdagen), toch meer vis gevangen werd dan in zones A, B en C. Dit kan betekenen daL in deLe
kleinere zones de visdensiteiten groter zijn of dat de vis er beter vangbaar is.

Ook is het zo dat de soorten niet uniform verdeeld zijn over het meer. Daar het meer verschillende
biotopen bevat kunnen hier verschillende soortenassociaties voorkomen. Zo zullen bijvoorbeeld op
diepe, onbegroeide plaatsen andere soorten kunnen teruggevonden worden dan op vegetatierijke
zones. De verspreiding van een soort is dus afhankelijk van een aantal specifieke faktoren zoals oa.
voedselbeschikbaarheid, aanwezigheid van schuil- en paaiplaatsen, waterkwaliteit, oo ••

Algemeen worden zoete stilstaande waters ingedeeld in 3 types naargelang de meest kenmerkende
vissoorten die er in voorkomen : het snoek-zeelt watertype, het brasem-snoekbaars watertype en de
overgangstypes (O.V.B., 1988).
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a. Snoek-zeeltwatertype

P. 25

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

b. Brasem-snoekbaarswatertype

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

c. ()verg~types

Vele binnenwateren vormen een overgang tussen het echte snoek-zeelt- en het brasem
snoekbaarswatertype.
De overg~typenworden gerangschikt volgens een toenemende graad van eutrofiëring.

Hieronder bespreken we het voorkomen van de soorten in de verschillende zones aan de hand van de
vangstcijfers. Het spreekt voor zich dat wij hierbij rekening moeten houden met de intensiteit van het
vissen én met de gebruikte methoden. .
Figuur 13 geeft een overzicht van de relatieve v~tfrekwenties voor de verschillende soorten in zone
A, B, C, D, E en de vijver.
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Figuur 13 : Relatieve frekwentie van de vangsten van de verschillende soorten in de zones A, B, C, D, E en de vijver.
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Figuur 14. : Aantal vissen per soort gevangen in zone A.

De A-zone behoort tot een overgangstype. Er is een grote variatie van soorten aanwezig. Buiten de
grote hoeveelheden baarzen en blankvoorns zijn er weinig uitschieters tussen de soorten, enkel pos
werd relatief veel gevangen ten opzichte van andere sectoren, uitgezonderd sector D. Dit is misschien
te verklaren door een intensievere bevissing met fuiken in zowel zone A als D.
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Figuur 15 : Aantal vissen per soort gevangen in zone B.

In de B-zone werd zeer veel roofvis gevangen. Zowel baars, paling als snoek kwamen veel voor, in
tegenstelling echter tot snoekbaars. Er werden nogal wat zeelten gevangen, maar de rietvoornvangsten



EvALUATIE VAN HEf VISBESTAND VAN HEf SCHULENSMEER p.28

I

I

I

waren gering. Ook werd er slechts weinig snoekbaars en pos gevangen. Deze zone is zeer rijk aan
eerstejaarssnoekjes die zich nog kunnen schuilhouden in de oevervegetatie en die daar vlot elektrisch
konden bevist worden. Mogelijks is deze grote snoekbezetting een verklaring voor de zeer lage
blan1:voornbezetting. De B-zone behoort dus nog duidelijk tot het snoek-zeelt watertype.
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Figuur 16 : Aantal vissen per soort gevangen in zone C.

Opvallend in zone C is het zeer groot aantal blankvoorns, en de zeer lage snoek- en baarsstand.
Zeelt werd er niet gevangen, en ook de riervoornvangsten waren gering. Omwille van de opvallende
afwezigheid van deze soorten beschrijven wij zone C als een water van het brasem-snoekbaars
watertype. Brasem werd er vrij veel gevangen, de aanwezigheid van veel snoekbaars kon echter niet
bevestigd worden (moeilijk vangbaar).
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Figuur 17 : Aantal vissen per soort gevangen in zone D.
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De D-zone behoort duidelijk tot het brasem-snoekbaarswatertype, getuige hiervan de grote
hoeveelheden brasem, snoekbaars en pos, en de lage vangsten van snoek en zeelt.
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Figuur 18 : Aantal vissen per soort gevangen in zone E.

Bij laag water staat de E-zone in verbinding met het meer via een bewnnen buis van ± 2m doormeter.
In het voorjaar, bij hoge waterstand, is er een volledige menging van de bovenste waterlagen van zone
C in het meer en zone E doordat de lage dijk tussen deze twee zones overstroomd wordt.



Zone E heeft een grote variatie aan vissoorten, er werden hier soorten gevonden zoals de Amerikaanse
hondsvis en de bittervoorn die in de andere zones niet werden opgemerkt. Ook de kleine
modderkruiper komt hier voor.
Dit overgangstype bevat veel baarzen, blankvoorns, meervallen en zonnebaarzen. Geen enkele van de
kenmerkende soorten van het brasem-snoekbaarswatertype of het snoek-zeeltwatertype is in grote
mate aanwezig, alhoewel snoek, rietvoorn en zeelt toch de bovenhand halen.
Onverklaarbaar is de afwezigheid van paling in de vangsten alhoewel zowel elektrisch als met fuiken
gevist werd. Misschien vormt de dikke modderlaag in deze zone een goede schuilplaats voor de paling.
In ieder geval vertegenwoordigen de vele ondiepe en modderige plaatsen in zone E voorkeursplaatsen
voor een aantal welbepaalde soorten (Amerikaanse hondsvis, kleine modderkruiper, zonnebaars,
meerval, bittervoorn).
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Figuur 19 : Aantal vissen per soort gevangen in de vijver.

Alhoewel in de vijver slechts twee van de vier vismethodes werden gebruikt konden we toch een zeer
goed beeld bekomen van de vijver door zijn geringe diepte (:t 1.5 m) en kleine oppervlakte (:t 0.4 ha).
Deze vijver behoort duidelijk tot het snoek-zeeltwatertype.
Al de voorwaarden voor dit type zijn aanwezig: ondiep, modderige bodem met vlechtwerk van wortels,
oevers afgezet met riet en andere waterplanten etc..
We merken ook op dat de typische soorten veelvuldig aanwezig zijn: zeelt, rietvoorn en zeer veel J
jarige snoekjes. Opvallend is natuurlijk ook de afwezigheid van snoekbaars, pos en grote brasem.
Andere soorten uit de overgangstypes zijn goed vertegenwoordigd: baars, blankvoorn, meerval,
paling,....
Het belang van deze vijver als "broedkamer" voor vele soorten wordt verder besproken onder
Hoofdstuk 9. Deze vijver vormt tevens het jachtterrein voor verschillende piscivoren (bv. grote paling)
die zich hier komen voeden.
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Figuur 20 : Aantal vissen per soort gevangen in de beek.

Ook in de beek werden er slechts 2 vismethodes gebruikt; kieuwnetten en fuiken werden niet gebruikt
omdat de beek te smal en te ondiep is.
Buiten de vele blankvoorns en baarzen, die in alle sectoren goed vertegenwoordigd zijn, vinden we veel
snoeken en zeelten, deze zone behoort dus tevens tot het snoek-zeeltwatertype.
De variatie van soorten is hier echter vrij klein.

Als besluit wordt hier in Figuur 21. een overzichtskaart gegeven van de verschillende onderzochte
zones van het Schulensmeer met een frekwentiehistograrn voor de meest typerende soorten.
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Hoofdstuk 9 : Populatiestruktuur

p.33

Daar voor het berekenen van de visbiomassa 8615 vissen gevangen en gemerkt werden, waarvan elk
gewogen en gemeten (totale lengte) werd, vertegenwoordigde dit heel wat informatie betreffende de
populatiestruktuur en de conditie (Hoofdstuk 10) van de vissen. Van de belangrijkste soorten werd een
lengte-frekwentiehistogram opgesteld. Hiertoe werden op de Y-as de aantallen en op de X-as de
lengteklassen uitgezet. Het is hierbij belangrijk te vermelden dat de cijfers op de X-as de beginwaarde
van het interval voorstellen : de frekwentie van "10" duidt op de waarden die vallen onder het interval
10.0 - 11.9 cm (bij lengteintervallen van 2 cm) of onder 10.0 - 10.19 cm (bij lengteintervallen van 0.2
cm).
Wanneer men een betrouwbare lengte-frekwentieverdeling wil maken, is een "representatief' monster
vereist. Alle lengtes binnen een populatie moeten evenveel kans hebben om gevangen te worden. Dit
kan men trachten te bereiken door met zoveel mogelijk verschillende vangstmethodes op zoveel
mogelijk plaatsen te bemonsteren.
In zo'n lengte-frekwentiehistodiagram zijn theoretisch ook jaarklassen terug te vinden. Meestal echter
zijn de lengtespreidingen per jaarklasse van die aard dat verschillende jaarklassen overlappen, wat de
interpretatie aanzienlijk bemoeilijkt. Ook ondervinden de populaties invloeden van oa. plaatselijke
milieuomstandigheden (bv. waterkwaliteit) en de aan- of afwezigheid van andere organismen
(voedselconcurrentie, veel roofvissen etc.).
Alleen uitgebreide statistische bewerkingen kunnen hierbij uitkomst bieden, tenzij exakte
leeftijdsbepalingen gebeuren (bv. schublezing).

Omwille van het distinctief karakter van de vijver werden deze gegevens (''vijver'') gescheiden
voorgesteld t.o.v. die van het meer ("meer").
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Figuur 22 : Lengte-frekwentieverdeling van baars m het meer
(Lengteintervallen van 2 cm)

In het meer en de vijver werden respectievelijk 1997 en 404 baarzen gevangen.
Op deze frekwentieverdeling zijn duidelijk twee groepen te onderscheiden. In het meer kent de eerste
groep baarzen een piek in het interval 8.0 tot 9.9 cm, en de tweede groep bij 18.0 tot 19.9 cm.
Concluderen dat deze twee groepen twee jaarklassen zouden voorstellen zou voorbarig en niet correct
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groep baarzen een piek in het interval 8.0 tot 9.9 cm, en de tweede groep bij 18.0 tot 19.9 cm.
Concluderen dat deze twee groepen twee jaarklassen zouden voorstellen zou voorbarig en niet correcl
zijn. Indien wij namelijk dezelfde grafiek hermaken met kleinere lengteintervallen van 0.2 cm (en dit is
mogelijk dank zij het grote aantal waarnemingen) dan kunnen wij Uil Figuur 23 opmaken dal de
tweede groep uit verschillende jaarklassen bestaat die niet duidelijk te scheiden zijn en in elkaar
overlopen.
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Figuur 23 : Lengte-frekwentiedistributies voor baars in het meer
(boven) en in de vijver (onder). Lengteintervallen van 0.2 cm).
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Uit literatuurgegevens is trouwens voldoende bekend dat goed groeiende baarspopulaties in het 4e
jaar een totale lengte van 20 tot 25 cm kunnen bereiken. In het meer van Weerde werd aan de hand
van ringtellingen op schubben de gemiddelde vorklengte van de baarzen na 1, 2, 3, 4, 5 en 6 jaar
respectievelijk geschat op 11, 15, 19.5, 23, 26 en 28 cm (BERVOETS, 1988).
Uit onze gegevens kunnen wij besluiten dat 30.6% van de gevangen individuen uit het Schulensmeer
eerstejaars waren en een TL kleiner dan 10 cm hadden, terwijl slechts 9.3% groter waren dan 20 cm
TL.
Ook in de lengte-frekwentiedistributie van de vijver zijn duidelijk twee groepen waar te nemen. De
eerste groep van eerstejaarsbaars ligt asymmetrisch verdeeld rond een piek van 5.8 cm (in tegenstelling
tot in het meer waar de eerstejaarsvisjes symmetrisch gespreid lagen rond een piek van 8.2 cm).
Deze beduidend zwakkere groei voor de eerstejaarsbaarsjes in de vijver is mogelijks het gevolg van de
zeer dense populatiedensiteiten aldaar (zie Hoofdstk 11), waarbij voedselconcurrentie sterk limiterend
ageert.
Ook op de vijver bestaat de 2e groep van het lengtehistogram uit verschillende jaarklassen, ook deze
groep is ongeveer 3 cm kleiner in de vijver dan in het meer. In de vijver behoorden 46.3% van de
gevangen baarzen tot de eerstejaarsklasse « 10 cm), 8.7% was groter dan 20 cm. Deze gegevens
benadrukken duidelijk de "broedkamer"-rol van de vijver voor baars.
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2. Blankvoorn

De lengte-frekwentiehistogrammen voor de blankvoorns staan voorgesteld in Figuur 24 .
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Figuur 24 : Lengte-frekwentiedistributie van blankvoorn in het meer
(boven) en in de vijver (onder) (lengteintervallen van 0.2 cm).

In het meer werden 2998 blankvoorns gevangen. In de gegevens uit het meer tekenen zich drie
duidelijke groepen af. De eerste groep beantwoordt aan de eerstejaarsblankvoorns, terwijl de twee
andere groepen waarschijnlijk verschillende jaarklassen vertegenwoordigen. Normaal groeiende
voornpopu1aties bereiken een lengte van 7, 10, 15, 17, 19 en 21 cm na resp. 1, 2, 3, 4, 5 en 6 jaar
(O.V.B.,1988). Het is zeer opvallend dat de middelste groep (waarschijnlijk bestaande uit 2
jaarklassen) zo weinig vertegenwoordigd is.
Tabel 6 vergelijkt het relatief voorkomen van de blankvoorns in 3 grote lengteklassen voor het meer en
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de vijver.

Klasse (TL) Meer Vijver

< 8cm 35.9% 15.4%
8 -14 cm 17.4% 66.0%
14 - 20 cm 10.5% 11.2%
> 20 cm 36.2% 7.4%

Tabel 6 : Vergelijking van het percentueel voorkomen
van blankvoorns in enkele grote lengteklassen in het
meer en de vijver.

p.37

Hieruit komen een aantal conclusies en hypotheses naar voor.
1. In het meer is er zowel veel kleine als veel grote blankvoorn aanwezig. De soort kan zich hier
dus goed reproduceren. Het verder uitzetten van handelsblankvoorn lijkt ons daarom niet
nuttig.
2. Het relatief laag aantal blankvoorns uit de middengroep in het meer (17.4% tussen 8 en 14
cm, zie Tabel 6) is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een slecht reproduktieseizoen of
misschien ook het gevolg van een sterke predatiedruk van snoek en snoekbaars op deze
lengteklassen. Ook een parasitaire infectie (Liguia?) zou dergelijke zwakke jaarklasse kunnen
verklaren.
3. In tegenstelling tot het meer is er op de vijver slechts weinig kleine voorn aanwezig (15.4% <
8 cm). Waarschijnlijk is de grote predatiedruk van de sterke eerstejaarssnoekstand (zie lager) en
de vele grote palingen hiervoor verantwoordelijk. Daarentegen is de middenklasse zeer goed
vertegenwoordigd. De afwezigheid van grote snoek en snoekbaars is hierbij belangrijk.
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3. Brasem
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Figuur 25 : Lengte-frekwentiedistributie van brasem in het meer
(boven) en in de vijver (onder) (lengteintervallen van 2 cm).

p.38

Van de 318 in het meer gevangen brasems was 11.9% kleiner dan 10 cm, terwijl 16.4% van de vangst
uit grote brasems (> 30 cm) bestond.Doordat de meeste brasems in het meer gevangen werden met
kieuwnetten en aangezien kieuwnetten zeer selectief (volgens maaswijdte) vissen is het hier best
mogelijk dat bepaalde lengteklassen sterk ondervertegenwoordigd zijn (omdat bepaalde kieuwnetten
niet gebruikt werden). Dit zou dan ook een verklaring kunnen geven voor de zeer plotse daling in het
histogram voor de lengteklassen 20 en 22 cm.
Uil deze gegevens kan men zeer moeilijk conclusies trekken in verband met eventuele jaarklassen.
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Alhoewel er in het meer geen grote hoeveelheid kleine brasems teruggevonden is werden in hel
voorjaar 1989 verschillende meldingen gemaakt van "grote scholen kuitschietende brasems".
In de vijver werden enkel brasems gevist met een lengte kleiner dan 20 cm. Gezien het zeer klein
aantal brasems gevangen op de vijver is het dan ook zeer moeilijk om hieruit enige besluiten te
trekken.

4. Meerval
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Figuur 26 : Lengte-frekwentiedistributie van meerval in het meer
(boven) en in de vijver (onder) (lengteintervallen van 0.2 cm).
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Van de bruine Amerikaanse dwergmeerval werden in het meer 546 specimens gevangen waarvan de
grootste een totale lengte had van 29.5 cm. Geen enkele meerval was kleiner dan 10 cm en 70.0% van
de vangst had een totale lengte tussen 10 en 20 cm. In de vijver waar 235 meervallen gevangen werden
viel 85.1% in deze lengteklasse, wat aangeeft dat de meervallen daar kleiner zijn.
De groei van meervallen blijkt sterk variabel te zijn afhankelijk van verschillende
milieuomstandigheden.
Zo wijzen waarnemingen gedaan in Europese vijvers erop dat na een eerste jaar een lengte van 7 à 8
cm bereikt wordt, terwijl in een bepaald water in N.-Amerika de dwergmeervallen na 1 groeiseizoen
reeds 12 cm lang bleken te zijn.
Volgende tabel bevatten gegevens uit Canada:

LEEFTUD TOT. LENGTE (cm) GEWICHT (g)

2 jaar 15 50-100
3 jaar 19 200-300
4 jaar 24 350-450
5 jaar 26 500-600

Tabel 7 : Lengte- en gewichtsgroei van een meervalpopulatie in
Canada (O.V.B., 1988).

Op beide histogrammen van Figuur 26 zijn duidelijk een aantal modi te onderscheiden. Of deze
verschillende modi beantwoorden aan frekwentiepieken van verschillende jaarklassen is een open
vraag. Het is opvallend dat deze modi - waarvan minstens een elftal duidelijk aantoonbaar zijn 
ongeveer gelijk zijn voor de meervalpopulaties uit het meer en de vijver. Indien deze modi effektief
zouden beantwoorden aan jaarklassen impliceert dit een zeer trage groei doch een hoge maximale
leeftijd voor de bruine Amerikaanse dwergmeerval in het Schulensmeer.
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5. Paling
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Figuur 27 : Lengte-frekwentiedistributie van paling in het meer
(boven) en in de vijver (onder) (Jengteintervallen van resp. 1 en 2
cm).

In het meer werden 328 palingen gevangen met een totale lengte variërend tussen 8.7 en 82.5 cm. In de
vijver schommelde de lengte van de 79 gevangen palingen tussen 18.3 en 73.0 cm.
Het meerhistogram toont ons een normaal beeld van een paling populatie, met een sterke
"eerstejaarsklasse" (modus 12 . 14 cm) en verschillende kleinere jaarpieken. Met een geschatte
jaarlijkse groei van ca. 3 cm lijkt dat de paling in het meer een normale groei te vertonen. Eventuele
effekten van het uitzetten van glasaal (2.5 kg in '85 en 0.75 kg in '87) zijn niet waarneembaar uil de
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grafiek. Het lijkt ons aanneembaar dat de palingpopulatie van het Schulensmeer nog grotendeels via
natuurlijke recrutering in stand gehouden wordt. Merkwaardig is het totaal verschillend beeld van de
lengtedistributie van de palingen op de vijver (Figuur 27 onder en Tabel 8).

Klasse (TL) Meer Vijver

< 10 cm 0.3% 0%
10 - 20 cm 39.3% 1.3%
20 - 30 cm 18.3% 3.7%
30 - 40 cm 21.0% 26.6%
> 40 cm 21.1% 68.3%

Tabel 8 : Vergelijking van het percentueel voorkomen
van palingen in enkele grote.lengteklassen in het meer en
de vijver. .

In de vijver zijn er verhoudingsgewijs zeer veel grote palingen aanwezig, terwijl kleine specimens
volledig ontbreken. Vanaf een lengte van ca. 30 cm worden palingen grotendeels piscivoor. Het lijkt
ons dus waarschijnlijk dat de grote palingen vanuit het meer naar de vijver trekken om er op jong
broed te jagen.
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6. Pos

p.43

Ondanks het feit dat in de brakwatergebieden rond de Oostzee possen tot 30 cm aangetroffen werden,
zijn er in Nederland slechts zelden exemplaren aangetroffen boven de 15 cm (O.V.B., 1988).
Van de 193 possen gevangen op het Schulensmeer bereikte de grootste een totale lengte van 14.3 cm.
In de vijver werd slechts één pos gevangen.
De lengte-frekwentiedistributie van de pos in het meer staat weergegeven in Figuur 28.
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Figuur 28 : Lengte-frekwentiedistributie van pos In het meer
(lengteintervallen van 1 cm).

In West-Duitsland hadden possen van 1, 2, 4 en 6 jaar een totale lengte van 7.5, 10, 11 en 12 cm. De
maximale leeftijd werd geschat op 10 tot 12 jaar.
Opvallend in deze figuur zijn de drie afgescheiden groepen die vermoedelijk aan bepaalde jaarklassen
beantwoorden. Possen met een TL van < 8 cm zijn het sterkst vertegenwoordigd en maken 47.7% van
de vangst uit.
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7. Rietvoorn

In het meer en de vijver werden respectievelijk 211 en 70 rietvoorns gevangen. Het grootst~ specimen
had een TL van 35.0 cm.
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Figuur 29 : Lengte-frekwentiedistributie van rietvoorn in het meer
(boven) en in de vijver (onder) (lengteintervallen van resp. 0.2 cm en
1 cm).

Opmerkelijk aan de lengtedistributie van de rietvoorns in het meer zijn de relatief lage vangsten van
kleine specimens : slechts 13.3% was kleiner dan 10 cm, in tegenstelling tol de blankvoornpopulatie
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waarvan in het meer 41.3% kleiner was dan 10 cm. Mogelijks is de rietvoornpopulatie van het
Schulensmeer in achteruitgang (eutrofiëring!). Het is echter ook mogelijk dat een deel van de kleine
rietvoorn verkeerdelijk als blankvoorn gedetermineerd werd, zodat de relatieve verhouding aan jonge
vis « 10 cm) onderschat werd.

Klasse (TL)

< 10 cm
10 - 20 cm
> 20 cm

Meer

13.3%
16.5%
71.2%

Vijver

25.7%
42.8%
31.5%

Tabel 9 : Vergelijking van het percentueel voorkomen
van het aantal rietvoorns in enkele grote lengteklassen in
het meer en de vijver.

Toch is het bij deze soort duidelijk dat de verhouding aan jonge vis groter is op de vijver. Zoals reeds
vroeger aangehaald vormt de vijver het voorbeeld van een snoek-zeeltwatertype, de vijver is dan ook de
paaiplaats bij uitstek voor de rietvoorn.
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8. Snoek
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Figuur 30 : Lengte-frekwentiedistributie van snoek in het meer
(boven) en in de vijver (onder) (lengteintervallen van 2 cm).

In het meer werden 257 snoeken gevangen met een TL variërend van 15.4 tol 94.0 cm. In de vijver
bestond de vangst uit 169 snoeken.

Figuur 30 toont ons een vrij normale snoekbezetting in het meer waarbij de eerstejaarssnoeken
verdeeld liggen rond een piek van 24 cm. De piek bij 40 cm stelt de snoeken van het tweede jaar voor.
De relatief lage vangsten van grote snoeken is o.a. te wijten aan het feit dat deze, in tegenstelling tot de
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kleine snoekjes, zich meer in open water begeven, en aldus minder gemakkelijk te vangen zijn.

P.47

Klasse (TL)

16 - 35 cm
35 - 70 cm
> 70 cm

Meer Vijver

70.0% 94.6%
27.6% 3.6%
2.3% 1.2%

Tabel 10 : Vergelijking van het percentueel voorkomen
van snoeken in enkele grote lengteklassen in het meer en
de vijver.

In de vijver zijn beduidend meer kleine snoekjes aanwezig. De dense populatie kleine snoek in de
vijver (zie Hoofdstuk 11) wordt verklaard door een groot voedselaanbod (veel kleine prooivis, vnl.
baars, rietvoorn, blankvoorn en zeelt), maar ook door een zeer dichte vegetatie die de jonge snoek veel
schuilgelegenheid biedt ter bescherming van grotere soortgenoten.

9. Snoekbaars

Op het meer werden 102 snoekbaarzen gevangen met een TL tussen 6.8 en 75.0 cm. Uit het
frekwentiehistogram afgebeeld op Figuur 31 kunnen wij opmaken dat 16.7% van de gevangen
snoekbaarzen eerstejaars waren « 15 cm).
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Figuur 31 : Lengte-frekwentiedistributie van snoekbaars in het meer
(lengteintervallen van 1 cm).

Tweejarige snoekbaarzen liggen rond een modus van 28 cm TL. 77.5% van de vangst waren
snoekbaarzen tussen 15 en 40 cm.
Omwille van de vrij moeilijke vangbaarheid van de snoekbaars met de gebruikte vistuigen, is het niet
onwaarschijnlijk dat Figuur 31 geen representatief beeld geeft van de snoekbaarspopulatie.
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10. Winde
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Figuur 32 : Lengte-frekwentiedistributie van winde in het meer
(lengteintervallen van 2 cm).

Slechts 41 windes werden op het meer gevangen. Hun lengte varieerde tussen 6.8 en 26.5 cm.
Waarschijnlijk behoren de meeste van deze windes tot het lot (30 kg) dat op 30/02187 op het meer
uitgezet werd. Nochtans bewijst de vangst van enkele kleinere exemplaren dat de soort in staat is zich
op het Schulensmeer succesvol voort te planten.
In de vijver werden slechts twee specimens gevangen.
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11. Zeelt

In het meer werden er weinig zeelten (59) gevangen, variërend van 4.4 tOl 34.6 cm. De meesten waren
kleiner dan 20 cm (88.1%). Ondanks het feit dat de laatste jaren toch een honderdtal kg meerjarige
zeelt uitgezet werd, werden slechts weinig grote zeelten gevangen. Waarschijnlijk vertoeven deze
grotere zeelten in het najaar reeds in open en dieper water, waar ze moeilijker vangbaar zijn.
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Figuur 33 : Lengte-frekwentiedistributie van zeelt in het meer
(boven) en in de vijver (onder) (lengteintervallen van 0.5 cm).

In de vijver daarentegen werden zeer veel zeelten (136) gevangen met een TL tussen 5.6 en 4D.5 cm.
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Alle lengteklassen waren goed vertegenwoordigd. Dat zeelt hier veelvuldig voorkomt is niet
verwonderlijk aangezien de massale aanwezigheid van waterplanten waaronder het typische hoornblad
(indicator van zeeltwatertype).

12. Zonnebaars
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Figuur 34 : Lengte-frekwentiedistributie van zonnebaars in het meer
(boven) en in de vijver (onder) (lengteintervallen van resp. 0.2 cm en
2 cm).
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Uit het lengte-frekwentiehistogram van de 108 zonnebaarzen (min. = 6.2 cm, max. = 16.3 cm)
gevangen in heL meer kunnen een vijftal jaarklassen onderscheiden worden.
In de vijver werden er slechts 15 zonnebaarzen gevangen. Toch is het opmerkelijk dat deze gemiddeld
groter waren dan de zonnebaarzen uit het meer (een verschijnsel dat ook bij de baarzenpopulatie
waargenomen werd). Het grote voedselaanbod van kleine vislarfjes op de vijver is misschien de reden
van de goede zonnebaarsgroei aldaar.
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Hoofdstuk 10 : Conditie en pathologie

1. Gemiddelde gewichten

p.52

I
I
I
I

Zowel voor het meer als voor de vijver werden van alle gevangen vissen per soort het gemiddeld gewicht
berekend. Daar we van de meeste soorten niet duidelijk de jaarklassen konden onderscheiden werden de
gemiddelden op de totale populaties bepaald.
Deze resultaten staan weergegeven in Tabel 11 en 12. Zij zullen onder andere gebruikt worden bij het
berekenen van de biomassa in Hoofdstuk 11.

GEWICHT(g)

SOORT N Gem SD

Alver 14 27.7 24.9
Baars 1997 56.6 52.6
Blankvoorn 2998 48.3 52.8
Brasem 318 155.0 207.6
Giebel 5 124.0 114.4
Grondel 13 5.2 3.0
Karper 20 1556.4 1779.1
Meerval 546 63.9 47.3
Paling 328 82.1 159.0
Pos 193 10.6 10.2
Rietvoorn 211 123.3 83.6
Snoek 257 329.9 751.6
Snoekbaars 102 244.2 585.5
Winde 41 129.7 41.0
Zeelt 59 75.1 156.2
Zonnebaars 108 24.1 12.7

Tabel 11 : Gemiddelde gewichten van de vissen gevangen op het meer.

GEWICHT (g)

SOORT N Gem SD

Baars 404 31.6 33.6
Blankvoorn 265 21.0 35.7
Brasem 18 16.9 17.7
Meerval 235 50.8 31.0
Paling 79 179.1 130.5
Rietvoorn 70 73.0 89.0
Snoek 169 133.2 347.5
Zeelt 139 185.4 219.1
Zonnebaars 15 26.4 11.0

Tabel 12 : Gemiddelde gewichten van de vissen gevangen op de vijver.



EvALUATIE VAN HET VISBESrAND VAN HEf SCHULENSMEER

2. Lengte-gewichtsrelaties

p.53

Voor de meest algemeen voorkomende vissoorten werden de gecombineerde gegevens van lengte en
gewicht uitgezet.
De resulterende puntenwolken (fig. ~5 tot 58) kunnen het best beschreven worden als een exponentiële
functie met als vergelijking G = aL. De specifieke vergelijking van elke populatie staat op elke grafiek
weergegeven, alsook het aantal observaties (N).
Telkens worden de grafieken met de gegevens per soort voor het meer en de vijver bij elkaar gezet zodat
vergelijking mogelijk is.
Voor alver, gronde~ karper, winde, pos en snoekbaars waren enkel uit het meer voldoende gegevens
voorhanden; voor deze soorten werden er dus geen lengte-gewichtscurves uitgezet voor de vijver.
In Figuur 59 tot 82 werden de lengte-gewichtsrelaties gelineariseerd, door het logaritme van de lengte uit te
zetten tegen het logaritme van het gewicht.
De punten op deze grafieken vormen een puntenwolk rond een rechte; de enkele waarnemingen die meer
dan 0.5% afwijking vertoonden (residual plot) werden weggelaten daar zij waarschijnlijk op foutieve
metingen berustten.
Ook hier werden de gegevens per soort voor de vijver en het meer bij elkaar gezet.
Linearisering biedt ook de mogelijkheid om de gegevens van onze populaties te vergelijken met andere
gekende populaties uit de literatuur. Dit kan ons informatie verschaffen omtrent de conditie van deze
soorten. Daar een diepgaande studie van de conditie van de soorten niet het hoofdopzet was van deze
studie beperken we ons tot het aangeven van de vergelijking (op de grafiek) met vermelding van de R2
waarde (wat de fitting aangeeft).
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Figuur 37: Lengte-gewichtsrelatie van blankvoorn in het meer.

500 ---------------------------------

i
I
I
i
I

I
400 I

I

G = 7.85210-~3.1U

N = 265

300

u

~
111
Ü 200 o

cP

o
o

3228242016128o

o

~WO
U

o 1__-r----fgryliiiliilll:"IIl''tl:lli!'C!ld!1Si.iIl.''~II-,~i!~~,~~~=,i-IIlIl-,..-,..--r-.,..----"ï-----r-_-,
4

100

Lengte (cm)

Figuur 38: Lengte-gewichtsrelatie van blankvoorn in de vijver.



EVALUATIE VAN HEI' VISBESTAND VAN HEr SCHULENSMEER p.56

I 1 5

1 4

G = 7.980 1O-3r.3.095I 1 J N = 318
1 2

1.1

..... "'" 09
0>'",-,u

c 0.8
- 0
r: '"
.~ :> 0.7~ 0
vr:
ü~

0.5'-'

0.5

04

O.J

0.2

~0.1

0

0 10

,..,

20

Lengte (cm)

JO 40

o
o

o

o

50

Figuur 39 : Lengte-gewichtsrelatie van brasem in het meer.
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Figuur 63: Lengte-gewichtsrelatie van brasem in het meer (logaritmisch).
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Figuur 64 : Lengte-gewichtsrelatie van brasem in de vijver (logaritmisch).
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Figuur 65: Lengte-gewichtsrelatie van meerval in het meer (logaritmisch).
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Figuur 67: Lengte-gewichtsrelatie van paling in het meer (logaritmisch).
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Figuur 68 : Lengte-gewichtsrelatie van paling in de vijver (logaritmisch).
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Figuur 69 : Lengte-gewichtsrelatie van rietvoorn in het meer (logaritmisch).
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Figuur 71 : Lengte-gewichtsrelatie van snoek in het meer (logaritmisch).
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Figuur 73 : Lengte-gewichtsrelatie van zeelt in het meer (logaritmisch).
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Figuur 75 : Lengte-gewichtsrelatie van zonnebaars in het meer (logaritmisch).
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Figuur 77: Lengte-gewichtsrelatie van alver in het meer (logaritmisch).
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Figuur 78: Lengte-gewichtsrelatie van winde in het meer (logaritmisch).
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Figuur 79 : Lengte-gewichtsrelatie van grondel in het meer (logaritmisch).
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3. Pathologie

p.78

I
I

Gedurende deze studie konden wij enkele parasitaire infekties vaststellen. Wij beperken ons hier tot het
vermelden van de drie voornaamste : Anguillicola crassus bij paling, Piscicola geometTa bij verschillende
soorten maar vooral bij baars en zeelt en Ligula intestinalis bij de blankvoorn. Elk van de drie parasieten
kwam vrij veelvuldig voor.

a. Anguillicola crassus

Voor wat betreft deze parasitaire spoelworm in de zwemblaas van paling verwijzen wij naar bestaande
rapporten (DE CHARLEROY en BELPAIRE, 1987; BELPAIRE et al, 1989a; BELPAIRE et al, 1989b;
DE CHARLEROY et al, 1989).

b. Piscicola geometra

Deze bloedzuiger is een algemene visparasiet, die echter ook (tijdelijk) op stenen en planten kan gevonden
worden. Deze parasiet kan op verschillende vissen voorkomen, maar meestal parasiteert hij enkel de traag
zwemmende soorten.
De bloedzuigers hechten zich vast met behulp van een zuignap op het lichaamsoppervlak van hun gastheer.
Zij zijn ook vaak te vinden in de kieuwopeningen of in of rond de muil. Dikwijls zijn ze zeer talrijk
aanwezig, honderd exemplaren op één vis is geen zeldzaamheid.
Piscicola geometTa voedt zich met het bloed van zijn gastheer. Bij sterk geïnfekteerde vissen kan het
haemoglobinegehalte en het erythrocytenaantal van het bloed tot respectievelijk 50 en 20% van de
oorspronkelijke waarden dalen.
Deze parasiet is bijgevolg schadelijk, doorgaans echter niet dodelijk bij volwassen vissen. Wel kan hij
aanzienlijke sterfte veroorzaken bij jongbroed.
Piscicola geometTa kan wel andere parasieten (vooral bloedparasieten zoals Trypanoplasma en
Trypanosoma) overbrengen van de ene vis op de andere. Door de schade die hij aan de huid toebrengt
(zuigwonden) is hij dikwijls oorzaak van secundaire infecties (schimmels en bacteriën kunnen gemakkelijk
langs deze weg het vislichaam binnendringen). Het is echter nog niet aangetoond dat Piscicola geometra zelf
bacteriën of virussen kan overdragen.

Figuur 83 : Schematische tekening van Piscicola
geometra (naar ROBERTS en SCm..,OTFELDT,
1985).
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c. Ligula intestinalis

P. 79

In de lichaamsholte van Cypriniden zoals brasem, blei, karper en voorn en soms ook baars en stekelbaars
wordt vaak Ligula intestinaJis aangetroffen. Het betreft hier een tussenstadium van een lintworm die
visetende vogels als hoofdgastheer heeft.
In het Schulensmeer werd deze lintworm alleen bij blankvoorn aangetroffen. Het infectiepercentage was
echter vrij hoog.
De vrijzwemmende larven die uit de eieren van de lintworm ontluiken worden opgenomen door een
Cyclops (roeipootkreeftje). In deze eerste tussengastheer bevindt de lintworm zich in een eerste parasitair
stadium (procercoïde larve). Indien dit planktonisch kreeftje opgegeten wordt door een vis kan de parasiet
in deze tweede tussengastheer naar een tweede larvestadium overgaan (plerocercoïde larve), die
afmetingen tot 60 cm kan bereiken. Deze larve is bandvormig (0.5 tot 1.5 cm breed), uitwendig
gesegmenteerd en wit van kleur. Wanneer de geïnfecteerde vis door een vogel opgegeten wordt, kan de
lintworm ontwikkelen tot de volwassen en geslachtsrijpe vorm. In sommige extreme gevallen kan het totale
gewicht aan Ligula het gewicht van de vis overtreffen.
Infecties veroorzaken bij de vis voedingstekorten, ontstekingen, verplaatsing, insluiting en groeistilstand van
de inwendige organen. De voortplantingsorganen komen niet meer tot ontwikkeling. Besmette vissen zijn
reeds uitwendig te herkennen aan opgezwollen abdomen, zij zwemmen afgezonderd, dikwijls dicht tegen
het wateroppervlak, waar ze een gemakkelijke prooi vormen voor watervogels.
Ligula intestinaJis wordt als een zeer gevaarlijke visparasiet beschouwd en hij kan blankvoornpopulaties in
bepaalde gevallen massaal uitroeien.

Figuur 84 : Ligula intestinalis : plerocercoïde larve in
de lichaamsholte van voorn (links) en levenscyclus
(onder) (naar SCHÁPERCLAUS, 1979).
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Hoofdstuk 11 : Biomassabepaling

Inleiding
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De verschillende vis- en merkmethodes en de sectoren waar de vissen gevangen werden zijn reeds
eerder vermeld (Hoofdstuk 2 en 3).
Op elke visdag werden alle vissen gemerkt, gewogen, gemeten en nagekeken op merktekens. Deze
gegevens werden zorgvuldig opgetekend en opgeslagen in een computerdataset.
De listing van deze gegevens blijft beschikbaar op het Laboratorium voor Ecologie en Aquacultuur.
Voor elke vis zijn volgende gegevens voorhanden: soortnaam, vangstnummer (NR), gewicht (in g),
lengte (in cm), de gebruikte methode (METH), de vangstdatum (TIJDSTIP), het gebied waar de
vissen gevangen werden (ZONE), indien ze bij terugvangst reeds gemerkt waren met vloeibare slikstof
staat onder G het cijfer 1 of anders 0 aangegeven, wanneer er plastic tags werden aangebracht staat hel
nummer van de tag vermeld onder MNR, indien de vissen bij terugvangst gemerkt waren met een
plastic tag dan werd het nummer ervan genoteerd onder GNR, om de lengte-gewicht relatie te kennen
werd ook het natuurlijke logaritme van de lengte (LOGLEN) en van het gewicht (LOGGEW)
berekend.
Daarna werden de gemerkte vissen teruggezet in het meer en wel in dezelfde zone waar ze
oorspronkelijk gevangen werden.

De merk - en terugyangstmethode

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

mc
N==

r

waarbij:

N = totaal aantal vissen in de populatie

N = geschat totaal aantal vissen in de populatie

m = totaal aantal gemerkte vissen in die populatie

c = aantal vissen in de steekproef

r = aantal gemerkte vissen in het staal
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Moeilijkheden

p.81

1. Om de standard error zo klein mogelijk te houden is het noodzakelijk om m en c zo groot mogelijk
te nemen.
De afwijking op de werkelijke waarde is negatief en gelijk aan

100 e -mclN %

2. Bij verlies van merktekens worden voor de populatie grotere aantallen ingeschat dan de werkelijke
aanlallen.

3. Ook mortaliteiten als gevolg van het merken hebben een overestimatie van de populatie tot gevolg
(minder terugvangst van gemerkte vissen). Men dient dan r te vermenigvuldigen met volgende faktor

Percent mortaliteit van gemerkte vissen

Percent mortaliteit van niet gemerkte vissen

4. Het terugvangen van gemerkte vissen is soms moeilijker als gevolg van het leerproces. Het gebruik
van verschillende bevissingstechnieken verdient daarom aanbeveling.

5. Soms worden de stalen genomen gedurende de voortplantingsperiode. Het is dan mogelijk om op
korle tijd op een soms zeer beperkt oppervlakte een grote hoeveelheid vis te vangen. Deze staalnames
zijn echter niet representatief voor de ganse populatie daar ze alleen de paaiende dieren beschouwen.

6. Heel dikwijls beïnvloedt het aangewende visserijtuig enJof de positie van het gebruikte visserijtuig
de steekproef, en wel op zodanige wijze dat deze niet meer willekeurig gebeurt. Meestal gebeurt de
staalname dan selectief op bepaalde gedeelten van de populatie, veelal grootteklassen. Daarom is het
wenselijk een estimatie te geven voor -elke groottteklasse van de populatie (op voorwaarde dal tussen
het merken en het terugvangen geen te groot tijdsinterval verloopt, zodat de groei te verwaarlozen is).

7. Nog diverse andere problemen kunnen hun impakt hebben op de resultaatanalyse zoals o.a. de
intrek van nieuwe (vangbare) specimens (wanneer bv jongbroed opgegroeid is), of als bepaalde
soorten niet homogeen verdeeld zijn over het bestudeerde water.

Daar het Schulensmeer een vrij grool meer is en m en c zo groot mogelijk dienen te zijn (moeilijkheid
1) was de vangst- en terugvangstmelhode in deze vorm niet praktisch realiseerbaar. Daarom werd
geopteerd voor het toepassen van de methode van het herhaald merken en terugvangen.
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De methode van het herhaald merken en terugyangen

("Multiple Mark - Recapture Method")

r.82
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In experimenten van korte duur is het dikwijls aangewezen het merk en terugvangstexperiment
meerdere malen te herhalen gedurende deze periode. Hiertoe worden doorlopend stalen genomen
waarbij bij de terugvangst de ongemerkte vissen ook gemerkt en terug uitgezet worden. Deze techniek
kan verschillende keren herhaald worden, waarbij steeds een grotere verhouding gemerkte vissen (per
staalname) teruggevonden wordt.

Hiertoe werd het model van DARROCH opgesteld. Aan het door ons gebruikte model zijn nog enkele
voorwaarden verbonden.
- de mortaliteit gedurende de studieperiode is gelijk aan nul
- we houden geen rekening met vissen die eventueel door vissers meegenomen zijn
- we nemen aan dat er in de onderzochte zones geen migraties gebeuren
Dit model baseert zich op het gegeven dat de verhouding van ongevangen vissen tijdenS het experiment
een maat is voor de probabiliteit om niet gevangen te worden.

Verhouding van het aantal ongevangen vissen tijdens het volledige experiment =

N-U

N

waarbij U = totaal aantal gevangen (verschillende) vissen tijdens het volledige experiment.

De probabiliteit om niet gevangen te worden

N - c
PN =====

N

De probabiliteit om niet gevangen te worden gedurende de eerste steekproef is

PN(I) =====
N

De probabiliteit om niet gevangen te worden gedurende de tweede steekproef is

N-~

PN(2) =====
N
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De probabiliteit om niet gevangen te worden tijdens de eerste of de tweede steekproef is

p.83

N - cl
PN(1,2) = PN(l) . PN(2) = ====

N

N.~

N

Na 2 steekproeven:

N-U N· Cl N - C2

N N N

Na i steekproeven:

N-U N - Cl N-~ N· Ci

N N N N

Bij uitwerken van deze formule is trial and error noodzakelijk, het uitwerken wordt echter
vergemakkelijkt door opeenvolgende schattingen NO' NI' N2, ... (ROBSON en REGIER, 1968).
Met dit doel werd een computerprogramma geschreven waarbij iteratief de opeenvolgende schattingen
op hun bruikbaarheid nagegaan werden. Het kiezen van de volgende N-waarde wordt via volgende
formules berekend.

NI = NO + [NOPNO-(NO-U))/dNO

met NOPNO = ((N-l)-Cl )/(N-l).((N-l)-C2)/(N-l) ... ((N-l)-Ci)/(N-l)

en dNO = 1 + (NO-l)PNO_l - NOPNO

Met deze formule wordt er een N berekend die dichter bij de ware populatie ligt dan de eerst
geschatte N. Indien NI nog geen op[ossing biedt, wordt er een N2 berekend enz. Het programma gaat
zo door met berekenen tot een Ni gevonden wordt die past in de formule en dus de veronderstelde
populatie van het aantal vissen voorstelt.
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Resultaten

In Tabel 14 staan de vangst- en terugvangstaantallen per soort weergegeven (totaal voor meer +
vijver).

SOORT n gevangen n' teruggevangen % terugvangst

LALVER 14
(A/bumus a/bumus)
2.AMERlKAANSE HONDSVIS < 10
(Umbra pygmaea)
3.BAARS 2401 127 5.29
(Perea fluviati/is)
4.BITIERVOORN 1
(Rhodeus serieeus)
5.BLANKVOORN 3263 27 0.83
(Rutilus rotilus)
6.BRASEM 336 1 0.29
(Abramis brama)
7.DRIEDOORNlGE STEKELBAARS <10
(Gasterosteus aculeatus)
8.GIEBEL <10
(Carassius auratus)
9.GRONDEL 13
(Gobio gobio)
1O.KARPER 26
(Cyprinus earpio)
l1.K.LElNE MODDERKRUIPER 2
(Cobitis taenia)
12.KOLBLEI <10
(Blieea bjoerkna)
13.KROESKARPER <10
(Carassius earas;ius)
14.MEERVAL 781 64 8.19
(Ictalurus nebu/osus)
15.PALING 407 4 0.98
(Anguilla anguilla)
16.POS 197 3 1.52

(Gymnoeephalus eemua)
17.RIETVOORN 281 10 3.56
(Seardinius erythrophtalmus)
18.SNOEK 426 96 22.54

(Esox lucius)
19.5NOEKBAARS 105 1 0.95

(Stizostedion lucioperea)
20.TIENDOORNlGE STEKELBAARS < 10
(Pungilius pungitius)
21.WINDE 41 4 9.76

(Leuciseus idus)
22,ZEELT 198 22 11.11

(Tinea linea)
23.Z0NNEBAARS 123 12 9.76

(Lepomis gibbosus)
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• Wegens de zeer kleine ui[Wendige verschillen werden sommige kolbleien waarschijnlijk verkeerdelijk
als brasems gedetermineerd, van enkele werd nochtans met zekerheid vastgesteld dat het hier om
kolblei ging.
•• De meerval hier bedoeld is de Amerikaanse bruine dwergmeerval.

Tabel 14 : Aantal gevangen en teruggevangen vissen, en de percentuele terugvangst voor de
verschillende soorten.

De methode van het herhaald merken en terugvangen heeft ons toegelaten voor een aantal soorten het
geschatte populatie-aantal te berekenen (zie Tabel 15) en dit zowel voor de onderzochte oppervlakte
van het meer (de zones A, B, C, D, E en de beek bestrijken samen een oppervlakte van 42 ha) als voor
de vijver (0.4 ha).

SOORT Sectoren van het meer (42 ha) Vijver (0.4 ha)

Baars 20824 1553
Blankvoorn 140011 12410
Brasem 45565
Karper
Meerval 3559 637
Paling 23085 451
Pos 4537
Rietvoorn 2212 650
Snoek 603 178
Snoekbaars 4595
Winde 123
Zeelt 356 276
Zonnebaars 579

Tabel 15 : Berekend populatieaantal van de belangrijkste soorten in de onderzochte sectoren van het
meer (totale oppervlakte van 42 ha) en van de vijver (oppervlakte 0.4 ha).

Het is duidelijk dat voor een aantal minder talrijk voorkomende of moeilijk vangbare soorten, waarbij
geen gemerkte vissen teruggevangen werden er. geen estimatie van het populatieaantal mogelijk is.
Zo konden we geen berekende schatting maken van het populatieaantal van alver, Amerikaanse
hondsvis, bittervoorn, giebel, grondel, karper, kleine modderkruiper, kolblei, kroeskarper en
stekelbaars. Ondanks het feit dat er slechts 26 karpers gevangen werden blijkt de populatie toch groot
te zijn. In het najaar vertoeft de karper in diep open water en is voornamelijk door middel van fuiken
te vangen. Bij de berekening van de totale biomassa zal men daarom ook niet uit het oog mogen
verliezen dat deze (ongekende) karperpopulatie een aanzienlijk deel van de biomassa kan uitmaken.
Verder moeten wij met enige voorzichtigheid de vangstgegevens van brasem en snoekbaars
interpreteren. Ook hier betreft het [Wee moeilijk vangbare soorten. Van brasem werd slechts één
specimen teruggevangen op 336 gevangen vissen (0.29% terugvangst). Dergelijke lage terugvangst is
weinig representatief en de reële brasempopulatie kan nogal afwijken van onze berekende schatting.
Alhoewel in mindere mate, is dit ook voor snoekbaars het geval (0.95% terugvangst).
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I
Op basis van deze populatieaantallen werd de totale biomassa bepaald, uitgaande van het gemiddeld
gewicht van elke soort (Hoofdstuk 10, Tabel 11 en 12) in het meer en in de vijver. Deze rcsullaten
staan weergegeven in Tabel 16 en 17. Wij maken hierbij de veronderstelling dat de onderzochte zones
representatief zijn voor gans het meer.

SOORT Populatieaantal Biomassa van Totale Biomassa op Biomassa
op het onderzochte de onderzochte het meer (90 ha)(kg) van het meer

deel (42 ha) zones (kg) (kglha)

Baars 20824 1178.01 2518 27.98
Blankvoorn 140011 6758.33 14447 160.53

I Brasem 45565 7064.85 15102 167.81
Meerval 3559 227.42 486 5.4
Paling 23085 1894.12 4049 44.99

I
Pos 4537 48.23 103 1.15
Rietvoorn 2212 272.85 583 6.48
Snoek 603 198.9 423 4.7
Snoekbaars 4595 1122.23 2399 26.66
Winde 123 15.95 34 0.38
Zeell 356 26.74 58 0.64
Zonnebaars 579 13.95 29 0.33

TOTAAL 246049 18821.58 40235 447.07

Tabel 16 : Berekende biomassa van de belangrijkste soorten op het meer, uitgaande van het gemiddeld
gewicht van elke soort.

SOORT

Baars
Blankvoorn
Meerval
Paling
Rietvoorn
Snoek
Zeell

TOTAAL

Populatieaantal Totale Biomassa op Biomassa
op de vijver de vijver (kg) op de vijver

(0.4 ha) (kglha)

1553 49.08 122.7
12410 260.6 651.5

637 32.36 80.9
451 80.7 201.75
650 47.45 118.63
178 23.7 59.25
276 51.2 128

16155 545.09 1362.73

Tabel 17 : Berekende biomassa van de belangrijkste soorten op de vijver, uitgaande van het gemiddeld
gewicht van elke soort.

Deze gegevens geven slechts een ruwe benadering van de biomassa. Immers. gezien de grote spreiding
in lengte en gewicht van de individuen binnen een populatie (snoek varieert bv. van 15.4 tot 94.0 cm, bij
een gewicht van 18.6 tot 8623 g!). beschrijft het gemiddeld gewicht niet nauwkeurig de totale populatie.
Het is daarom exakter om de biomassa van elke lengteklasse te berekenen. Hiertoe werden
lengtefrekwentiedistributies gebruikt (cfr Hoofdstuk 9) waarbij voor elke soort lengteklassen van twee
centimeter gekozen werden. Het corresponderend gekozen gemiddeld gewicht van elke lengteklasse
(stanza) werd berekend met behulp van de berekende lengte-gewichtsrelatie (Hoofdstuk 10) uitgaande
van de middenwaarde van het betreffende lengteinterval. De totale geschatte biomassa van een
lengteklasse van een soort binnen een zone is dan het produkt van het geschatte aantal vissen van die
soort binnen die zone met de relatieve frekwentie van voorkomen van die soort binnen dat bepaalde
lengteinterval en met het berekende gemiddeld gewicht van de vissen binnen het beschouwde interval.
Deze resultaten staan hier voorgesteld in Tabellen 18 tot 36.
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Lengteklasse Midwaarde Relatieve Berekend Biomassa v d Biomassa v h
(cm) (cm) Frekwentie gemiddeld onderzochte zones meer

gewicht (g) (42 ha) (kg) (kglba)

2.0- 3.9 3.0 0.05 0.2 0.0 0.0
4.0- 5.9 5.0 0.00 1.2 0.0 0.0
6.0- 7.9 7.0 2.40 3.5 1.8 0.0
8.0- 9.9 9.0 28.14 7.8 45.6 1.1

10.0-11.9 11.0 6.36 14.6 19.4 0.5
12.0-13.9 13.0 0.35 24.8 1.8 0.0
14.0-15.9 15.0 2.80 38.9 22.7 0.5
16.0-17.9 17.0 10.12 57.8 121.7 2.9
18.0-19.9 19.0 21.98 82.0 375.4 8.9
20.0-21.9 21.0 18.53 112.5 433.9 10.3
22.0-23.9 23.0 6.46 149.8 201.5 4.8
24.0-25.9 25.0 1.65 194.9 67.0 1.6
26.0-27.9 27.0 0.65 248.4 33.6 0.8
28.0-29.9 29.0 0.15 311.1 9.7 0.2

30.0-31.9 31.0 0.20 384.0 16.0 0.4
32.0-33.9 33.0 0.05 467.6 4.9 0.1

34.0-35.9 35.0 0.05 562.9 5.9 0.1
36.0-37.9 37.0 0.00 670.7 0.0 0.0

38.0-39.9 39.0 0.05 791.8 8.2 0.2

1369.1 32.6

Tabel 18 : Biomassaberekening van baars in het meer per lengtek.1asse

Lengteklasse Midwaarde Relatieve Berekend Biomassa v d Biomassa v d

(cm) (cm) Frekwentie gemiddeld vijver vijver
gewicht (g) (0.4 ha) (kg) (kglba)

2- 3.9 3.0 0.25 0.3 0.0 0.0

4- 5.9 5.0 0.00 1.3 0.0 0.0

6- 7.9 7.0 25.00 3.6 1.4 3.5

8- 9.9 9.0 21.04 7.9 2.6 6.5

10-11.9 11.0 2.97 14.8 0.7 1.7

12-13.9 13.0 3.71 24.8 1.4 3.6

14-15.9 15.0 10.05 38.6 6.0 15.1

16-17.9 17.0 14.6 56.9 12.9 32.2

18-19.9 19.0 13.61 80.3 17.0 42.4

20-21.9 21.0 6.44 109.5 10.9 27.4

22-23.9 23.0 1.98 145.1 4.5 11.2

24-25.9 25.0 0.25 187.9 0.7 1.8

58.1 145.3

Tabel 19 : Biomassaberekening van baars in de vijver per lengteklasse



EvALUATIE VAN HEr VISBESTAND VAN HET SCHULENSMEER p.88

I Lengteklasse Midwaarde Relatieve Berekend Biomassa v d Biomassa v h
(cm) (cm) Frekwentie gemiddeld onderzochte zones meer

gewichL (g) (42 ha) (kg) (kglha)

2.0- 3.9 3.0 0.23 0.2 0.1 0.0
4.0- 5.9 5.0 9.81 1.1 15.1 0.4
6.0- 7.9 7.0 25.88 3.2 116.8 2.8
8.0- 9.9 9.0 5.40 7.2 54.5 1.3

10.0-11.9 11.0 6.04 13.7 115.8 2.8
12.0-13.9 13.0 6.00 23.4 196.3 4.7
14.0-15.9 15.0 3.67 37.0 189.9 4.5
16.0-17.9 17.0 1.00 55.2 77.2 1.8
18.0-19.9 19.0 5.80 78.8 639.5 15.2
20.0-21.9 21.0 22.58 108.5 3430.0 81.7
22.0-23.9 23.0 11.74 145.2 2386.2 56.8
24.0-25.9 25.0 1.20 189.6 318.5 7.6
26.0-27.9 27.0 0.27 242.5 91.7 2.2
28.0-29.9 29.0 0.20 304.9 85.4 2.0
30.0-31.9 31.0 0.07 377.4 37.0 0.9
32.0-33.9 33.0 0.07 461.0 45.2 1.1
34.0-35.9 35.0 0.03 556.6 23.4 0.6

I
7822.4 186.2

Tabel20: Biomassaberekening van blankvoorn in het meer per lengteklasse

I Lengteklasse Midwaarde Relatieve Berekend Biomassa v d Biomassa v d
(cm) (cm) Frekwentie gemiddeld vijver vijver

I
gewicht (g) (0.4 ha) (kg) (kglha)

2.0- 3.9 3.0 0.00 0.2 0.0 0.0
4.0- 5.9 5.0 6.79 1.2 1.0 2.5

I 6.0- 7.9 7.0 8.68 3.3 3.6 9.0
8.0- 9.9 9.0 35.47 7.3 32.2 80.6

10.0-11.9 11.0 20.38 13.7 34.6 86.4

I
12.0-13.9 13.0 10.09 23.0 28.8 72.0
14.0-15.9 15.0 4.15 35.9 18.5 46.2
16.0-17.9 17.0 1.13 53.0 7.4 18.6
18.0-19.9 19.0 5.66 74.9 52.6 131.5

I 20.0-21.9 21.0 4.53 102.3 57.5 143.7

22.0-23.9 23.0 1.13 135.7 19.0 47.6

24.0-25.9 25.0 1.13 175.9 24.7 61.7

I 26.0-27.9 . 27.0 0.75 223.6 20.8 52.0

300.7 751.8

I Tabel 21 : Biomassaberekening van blankvoorn in de vijver per lengteklasse

I
I
I
I
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Lengteklasse Midwaarde Relatieve Berekend Biomassa v d Biomassa v h
(cm) (cm) Frekwentie gemiddeld onderzochte zones meer

gewicht (g) (42 ha) (kg) (kglba)

2.0- 3.9 3.0 0.00 0.2 0.0 0.0
4.0- 5.9 5.0 2.52 1.2 1.3 0.0
6.0- 7.9 7.0 2.83 3.3 4.2 0.1
8.0- 9.9 9.0 6.60 7.2 21.6 0.5

10.0-11.9 11.0 5.66 13.3 34.4 0.8
12.0-13.9 13.0 5.35 22.4 54.5 1.3
14.0-15.9 15.0 7.86 34.8 124.8 3.0
16.0-17.9 17.0 17.30 51.3 404.5 9.6
18.0-19.9 19.0 4.40 72.4 145.2 3.5
20.0-21.9 21.0 0.63 98.7 28.3 0.7
22.0-23.9 23.0 0.63 130.8 37.5 0.9
24.0-25.9 25.0 11.64 169.3 897.9 21.4
26.0-27.9 27.0 15.41 214.8 1508.4 35.9
28.0-29.9 29.0 3.77 268.0 460.4 11.0
30.0-31.9 31.0 3.14 329.4 471.3 11.2
32.0-33.9 33.0 3.77 399.8 686.7 16.4
34.0-35.9 35.0 2.52 479.6 550.7 13.1
36.0-37.9 37.0 1.26 569.6 327.0 7.8
38.0-39.9 39.0 1.26 670.4 384.9 9.2

40.0-41.9 41.0 1.89 782.7 674.0 16.0
42.0-43.9 43.0 0.31 907.0 128.1 3.1

44.0-45.9 45.0 0.63 1044.0 299.7 7.1

46.0-47.9 47.0 0.31 1194.4 168.7 4.0

48.0-49.9 49.0 0.00 1358.8 0.0 0.0

50.0-51.9 51.0 0.31 1537.9 217.2 5.2

7631.4 181.7

Tabel 22 : Biomassaberekening van brasem in het meer per lengteklasse
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I
Lengteklasse Midwaarde Relatieve Berekend Biomassa v d Biomassa v h

I
(cm) (cm) Frekwentie gemiddeld onderzochte zones meer

gewicht (g) (42 ha) (kg) (kgfha)

2.0- 3.9 3.0 0.00 0.3 0.0 0.0

I 4.0- 5.9 5.0 0.00 1.4 0.0 0.0
6.0- 7.9 7.0 0.00 3.8 0.0 0.0
8.0- 9.9 9.0 0.00 8.0 0.0 0.0

I
10.0-11.9 11.0 2.01 14.6 1.0 0.0
12.0-13.9 13.0 10.99 24.1 9.4 0.2
14.0-15.9 15.0 23.44 36.9 30.8 0.7
16.0-17.9 17.0 20.15 53.7 38.5 0.9

I 18.0-19.9 19.0 13.74 74.9 36.6 0.9
20.0-21.9 21.0 12.45 101.1 44.8 1.1
22.0-23.9 23.0 9.34 132.8 44.1 1.1

I 24.0-25.9 25.0 3.85 170.4 23.4 0.6
26.0-27.9 27.0 3.66 214.6 28.0 0.7
28.0-29.9 29.0 0.18 265.8 1.7 0.0
30.0-31.9 31.0 0.18 324.5 2.1 0.0

I 260.4 6.2

I Tabel 23 : Biomassaberekening van meerval in het meer per lengteklasse

I
Lengteklasse Midwaarde Relatieve Berekend Biomassa v d Biomassa v d

(cm) (cm) Frekwentie gemiddeld vijver VIjVer
gewicht (g) (0.4 ha) (kg) (kglha)

I 8.0- 9.9 9.0 0.43 8.7 0.0 0.1
10.0-11.9 11.0 5.53 15.8 0.6 1.4
12.0-13.9 13.0 16.17 26.0 2.7 6.7

I
14.0-15.9 15.0 24.26 39.7 6.1 15.3
16.0-17.9 17.0 20.85 57.6 7.6 19.1
18.0-19.9 19.0 18.30 80.1 9.3 23.3
20.0-21.9 21.0 8.94 107.9 6.1 15.4

I 22.0-23.9 23.0 3.83 141.3 3.4 8.6
24.0-25.9 25.0 1.70 181.0 2.0 4.9

37.9 94.8

Tabel 24 : Biomassaberekening van meerval in de vijver per lengteklasse
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Lengteklasse Midwaarde Relatieve Berekend Biomassa v d Biomassa v h
(cm) (cm) Frekwentie gemiddeld onderzochte zones meer

gewicht (g) (42 ha) (kg) (kglha)

2.0- 3.9 3.0 0.00 0.0 0.0 0.0
4.0- 5.9 5.0 0.00 0.2 0.0 0.0
6.0- 7.9 7.0 0.00 0.5 0.0 0.0
8.0- 9.9 9.0 0.30 1.0 0.1 0.0

10.0-11.9 11.0 5.49 1.9 2.4 0.1
12.0-13.9 13.0 17.99 3.2 13.4 0.3
14.0-15.9 15.0 10.37 5.0 12.0 0.3
16.0-17.9 17.0 1.52 7.4 2.6 0.1
18.0-19.9 19.0 3.96 10.4 9.5 0.2
20.0-21.9 21.0 3.05 14.2 10.0 0.2
22.0-23.9 23.0 5.79 18.8 25.1 0.6
24.0-25.9 25.0 3.05 24.3 17.1 0.4
26.0-27.9 27.0 2.13 30.8 15.1 0.4
28.0-29.9 29.0 4.27 38.4 37.8 0.9
30.0-31.9 31.0 5.79 47.2 63.0 1.5
32.0-33.9 33.0 3.96 57.2 52.3 1.2
34.0-35.9 35.0 3.96 68.6 62.7 1.5
36.0-37.9 37.0 3.66 81.4 68.8 1.6
38.0-39.9 39.0 3.66 95.8 80.9 1.9
40.0-41.9 41.0 3.05 111.7 78.7 1.9
42.0-43.9 43.0 4.27 129.4 127.6 3.0
44.0-45.9 45.0 0.91 148.9 31.3 0.7
46.0-47.9 47.0 0.61 170.3 24.0 0.6
48.0-49.9 49.0 0.00 193.7 0.0 0.0
50.0-51.9 51.0 1.83 219.1 92.6 2.2
52.0-53.9 53.0 0.61 246.8 34.7 0.8
54.0-55.9 55.0 1.83 276.6 116.9 2.8
56.0-57.9 57.0 1.22 308.9 87.0 2.1
58.0-59.9 59.0 1.22 343.6 96.8 2.3
60.0-61.9 61.0 0.30 380.8 26.4 0.6
62.0-63.9 63.0 1.22 420.6 118.5 2.8
64.0-65.9 65.0 0.91 463.2 97.3 2.3
66.0-67.9 67.0 0.30 508.6 35.2 0.8
68.0-69.9 69.0 0.61 557.0 78.4 1.9
70.0-71.9 71.0 0.61 608.3 85.7 2.0
72.0-73.9 73.0 0.30 662.8 45.9 1.1
74.0-75.9 75.0 0.30 720.4 49.9 1.2
76.0-77.9 77.0 0.61 781.4 110.0 2.6
78.0-79.9 79.0 0.00 845.7 0.0 0.0
80.0-81.9 . 81.0 0.00 913.5 0.0 0.0
82.0-83.9 83.0 0.30 985.0 68.2 1.6

1877.8 44.7

Tabel 25 : Biomassaberekening van paling in het meer per lengteklasse
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Lengteklasse Midwaarde Relatieve Berekend Biomassa v d Biomassa v d
(cm) (cm) Frekwentie gemiddeld vijver vijver

gewicht (g) (0.4 ha) (kg) (kglha)

18.0-19.9 19.0 1.27 10.2 0.1 0.1
20.0-21.9 21.0 0.00 13.8 0.0 0.0
22.0-23.9 23.0 0.00 18.1 0.0 0.0
24.0-25.9 25.0 1.27 23.2 0.1 0.3

I 26.0-27.9 27.0 2.53 29.3 0.3 0.8
28.0-29.9 29.0 0.00 36.2 0.0 0.0
30.0-31.9 31.0 6.33 44.2 1.3 3.2

I 32.0-33.9 33.0 11.39 53.3 2.7 6.8
34.0-35.9 35.0 6.33 63.6 1.8 4.5
36.0-37.9 37.0 0.00 '75.1 0.0 0.0
38.0-39.9 39.0 2.53 87.9 1.0 2.5

I 4û.0-41.9 41.0 0.00 102.1 0.0 0.0
42.0-43.9 43.0 5.06 117.8 2.7 6.7
44.0-45.9 45.0 3.80 135.0 2.3 5.8

I 46.0-47.9 47.0 3.80 153.7 2.6 6.6
48.0-49.9 49.0 6.33 174.1 5.0 12.4
50.0-51.9 51.0 11.39 196.3 10.1 25.2

I
52.0-53.9 53.0 10.13 220.2 10.1 25.2

54.0-55.9 55.0 6.33 246.1 7.0 17.6

56.0-57.9 57.0 2.53 273.8 3.1 7.8

58.0-59.9 59.0 3.80 303.6 5.2 13.0

I 60.0-61.9 61.0 6.33 335.4 9.6 23.9

62.0-63.9 63.0 1.27 369.4 2.1 5.3

64.0-65.9 65.0 1.27 4û5.7 2.3 5.8

I
66.0-67.9 67.0 2.53 444.2 5.1 12.7

68.0-69.9 69.0 0.00 485.1 0.0 0.0

70.0-71.9 71.0 1.27 528.4 3.0 7.6

72.0-73.9 73.0 2.53 574.2 6.6 16.4

I 84.1 210.3

l
Tabel 26 : Biomassaberekening van paling in de vijver per lengteklasse

Lengteklasse Midwaarde Relatieve Berekend Biomassa v d Biomassa v h

I (cm) (cm) Frekwentie gemiddeld onderzochte zones meer
gewicht (g) (42 ha) (kg) (kg/ha)

I 2.0- 3.9 3.0 0.00 0.4 0.0 0.0

4.0- 5.9 5.0 2.59 1.6 0.2 0.0

6.0- 7.9 7.0 45.08 4.3 8.8 0.2

8.0- 9.9 9.0 13.99 9.1 5.7 0.1

I 10.0-11.9 11.0 7.77 16.4 5.8 0.1

12.0-13.9 13.0 25.39 26.9 30.9 0.7

14.0-15.9 15.0 5.18 41.0 9.6 0.2

I 61.1 1.5

I
Tabel 27 : Biomassaberekening van pos in het meer per lengteklasse

I
I
I
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Lengteklasse Midwaarde Relatieve Berekend Biomassa v d Biomassa v h
(cm) (cm) Frekwentie gemiddeld onderzochte zones meer

gewicht (g) (42 ha) (kg) (kglha)

2.0- 3.9 3.0 0.00 0.2 0.0 0.0
4.0- 5.9 5.0 1.90 1.1 0.0 0.0
6.0- 7.9 7.0 4.74 3.2 0.3 0.0
8.0- 9.9 9.0 6.64 7.5 1.1 0.0

10.0-11.9 11.0 6.16 14.5 2.0 0.0
12.0-13.9 13.0 2.37 25.3 1.3 0.0
14.0-15.9 15.0 1.42 40.7 1.3 0.0
16.0-17.9 17.0 2.37 61.6 3.2 0.1
18.0-19.9 19.0 4.27 89.1 8.4 0.2
20.0-21.9 21.0 11.37 124.2 31.2 0.7
22.0-23.9 23.0 29.38 168.0 109.1 2.6
24.0-25.9 25.0 25.12 221.5 123.1 2.9

26.0-27.9 27.0 2.84 285.9 18.0 0.4

28.0-29.9 29.0 0.95 362.4 7.6 0.2

30.0-31.9 31.0 0.00 452.2 0.0 0.0

32.0-33.9 33.0 0.00 556.4 0.0 0.0

34.0-35.9 35.0 0.47 676.4 7.0 0.2

313.8 7.5

Tabel 28 : Biomassaberekening van rietvoorn in het meer per lengteklasse

Lengteklasse Midwaarde Relatieve Berekend Biomassa v d Biomassa v d

(cm) (cm) Frekwentie gemiddeld vijver vijver
gewicht (g) (0.4 ha) (kg) (kglha)

8.0- 9.9 9.0 25.71 7.5 1.3 3.1

10.0-11.9 11.0 24.29 14.7 2.3 5.8

12.0-13.9 13.0 7.14 25.7 1.2 3.0

14.0-15.9 15.0 1.43 41.5 0.4 1.0

16.0-17.9 17.0 0.00 63.0 0.0 0.0

18.0-19.9 19.0 10.00 91.2 5.9 14.8

20.0-21.9 21.0 4.29 127.4 3.6 8.9

22.0-23.9 23.0 14.29 172.6 16.0 40.1

24.0-25.9 25.0 5.71 228.0 8.5 21.2

26.0-27.9 27.0 4.29 294.8 8.2 20.5

28.0-29.9 29.0 2.86 374.1 7.0 17.4

54.3 135.8

Tabel 29 : Biomassaberekening van rietvoorn in de vijver per lengteklasse
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Lengteklasse Midwaarde Relalieve Berekend Biomassa v d Biomassa v h
(cm) (cm) Frekwentie gemiddeld onderzochte zones meer

gewicht (g) (42 ha) (kg) (kg/ha)

2.0- 3.9 3.0 0.00 0.1 0.0 0.0

I
4.0- 5.9 5.0 0.00 0.6 0.0 0.0
6.0- 7.9 7.0 0.98 1.8 0.1 0.0
8.0- 9.9 9.0 10.78 4.1 2.0 0.0

10.0-11.9 11.0 2.94 7.8 1.1 0.0

I 12.0-13.9 13.0 0.98 13.3 0.6 0.0
14.0-15.9 15.0 0.98 21.0 0.9 0.0
16.0-17.9 17.0 0.00 31.3 0.0 0.0

I 18.0-19.9 19.0 0.00 44.6 0.0 0.0
20.0-21.9 21.0 0.98 61.4 2.8 0.1

22.0-23.9 23.0 1.96 82.1 7.4 0.2

24.0-25.9 25.0 12.75 107.1 62.8 1.5
26.0-27.9 27.0 16.67 136.9 104.9 2.5

28.0-29.9 29.0 21.57 172.0 170.5 4.1

30.0-31.9 31.0 12.75 212.8 124.7 3.0

I 32.0-33.9 33.0 4.90 259.B 58.5 1.4

34.0-35.9 35.0 2.94 313.4 42.3 1.0

36.0-37.9 37.0 1.96 374.2 33.7 0.8

38.0-39.9 39.0 0.98 442.7 19.9 0.5

40.0-41.9 41.0 1.96 519.3 46.8 1.1

42.0-43.9 43.0 0.00 604.5 0.0 0.0

44.0-45.9 45.0 0.98 698.9 31.5 0.7

I 46.0-47.9 47.0 0.00 802.9 0.0 0.0

48.0-49.9 49.0 0.00 917.1 0.0 0.0

50.0-51.9 51.0 0.00 1042.0 0.0 0.0

I
52.0-53.9 53.0 0.00 1178.1 0.0 0.0

54.0-55.9 55.0 0.00 1325.9 0.0 0.0

56.0-57.9 57.0 0.00 1486.0 0.0 0.0

58.0-59.9 59.0 0.00 1658.9 0.0 0.0

I 60.0-61.9 61.0 0.00 1845.1 0.0 0.0

62.0-63.9 63.0 0.00 2045.1 0.0 0.0

64.0-65.9 65.0 0.00 2259.6 0.0 0.0

I 66.0-67.9 67.0 1.96 2489.0 224.2 5.3

68.0-69.9 69.0 0.00 2733.9 0.0 0.0

70.0-71.9 71.0 0.00 2994.9 0.0 0.0

72.0-73.9 73.0 0.00 3272.5 0.0 0.0

74.0-75.9 75.0 0.98 3567.3 160.6 3.8

1095.2 26.1

Tabel 30 : Biomassaberekening van snoekbaars in het meer per lengteklasse

I
I
I
I
I
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Lengteklasse Midwaarde Relatieve Berekend Biomassa v d Biomassa v b
(cm) (cm) Frekwentie gemiddeld onderzochte zones meer

gewicht (g) (42 ha) (kg) (kglha)

2.0- 3.9 3.0 0.00 0.1 0.0 0.0
4.0- 5.9 5.0 0.00 0.6 0.0 0.0
6.0- 7.9 7.0 0.00 1.7 0.0 0.0
8.0- 9.9 9.0 0.00 3.7 0.0 0.0

10.0-11.9 11.0 0.00 7.0 0.0 0.0
12.0-13.9 13.0 0.00 11.9 0.0 0.0
14.0-15.9 15.0 0.00 18.6 0.0 0.0
16.0-17.9 17.0 0.78 27.5 0.1 0.0
18.0-19.9 19.0 3.89 39.0 0.9 0.0
20.0-21.9 21.0 8.95 53.4 2.9 0.1
22.0-23.9 23.0 14.4û 71.0 6.2 0.1
24.0-25.9 25.0 16.73 92.3 9.3 0.2
26.0-27.9 27.0 8.56 117.4 6.1 0.1
28.0-29.9 29.0 7.39 146.9 6.5 0.2
30.0-31.9 31.0 4.67 181.1 5.1 0.1
32.0-33.9 33.0 4.67 220.3 6.2 0.1
34.0-35.9 35.0 2.72 265.0 4.3 0.1
36.0-37.9 37.0 3.11 315.4 5.9 0.1
38.0-39.9 39.0 3.50 372.1 7.9 0.2
4û.0-41.9 41.0 5.45 435.2 14.3 0.3
42.0-43.9 43.0 3.11 505.4 9.5 0.2
44.0-45.9 45.0 1.56 582.8 5.5 0.1
46.0-47.9 47.0 0.78 667.9 3.1 0.1
48.0-49.9 49.0 2.33 761.2 10.7 0.3
50.0-51.9 51.0 1.95 862.9 10.1 0.2
52.0-53.9 53.0 0.00 973.6 0.0 0.0
54.0-55.9 55.0 0.39 1093.5 2.6 0.1
56.0-57.9 57.0 0.39 1223.1 2.9 0.1
58.0-59.9 59.0 0.39 1362.8 3.2 0.1
60.0-61.9 61.0 0.39 1513.0 3.6 0.1
62.0-63.9 63.0 0.39 1674.1 3.9 0.1
64.0-65.9 65.0 0.39 1846.4 4.3 0.1
66.0-67.9 67.0 0.00 2030.5 0.0 0.0
68.0-69.9 69.0 0.78 2226.7 10.5 0.2
70.0-71.9 71.0 0.78 2435.5 11.5 0.3
72.0-73.9 73.0 0.00 2657.2 0.0 0.0
74.0-75.9 75.0 0.00 2892.2 0.0 0.0
76.0-77.9 77.0 0.39 3141.0 7.4 0.2
78.0-79.9 79.0 0.00 3404.1 0.0 0.0
80.0-81.9. 81.0 0.39 3681.7 8.7 0.2
82.0-83.9 83.0 0.39 3974.4 9.3 0.2
84.0-85.9 85.0 0.00 4282.5 0.0 0.0
86.0-87.9 87.0 0.00 4606.5 0.0 0.0
88.0-89.9 89.0 0.00 4946.8 0.0 0.0
90.0-91.9 91.0 0.00 5303.9 0.0 0.0
92.0-93.9 93.0 0.00 5678.1 0.0 0.0
94.0-95.9 95.0 0.39 6069.9 14.3 0.3

196.8 4.7

Tabel 31 : Biomassaberekening van snoek in het meer per lengteklasse
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Lengteklasse Midwaarde Relatieve Berekend Biomassa v d Biomassa v d
(cm) (cm) Frekwentie gemiddeld vijver vijver

gewicht (g) (0.4 ha) (kg) (kg/ha)

I
2.0- 3.9 3.0 0.59 0.1 0.0 0.0
4.0- 5.9 5.0 0.00 0.6 0.0 0.0
6.0- 7.9 7.0 0.00 1.6 0.0 0.0
8.0- 9.9 9.0 0.00 3.6 0.0 0.0

I 10.0-11.9 11.0 0.00 6.7 0.0 0.0
12.0-13.9 13.0 0.00 11.4 0.0 0.0
14.0-15.9 15.0 0.00 17.8 0.0 0.0

I
16.0-17.9 17.0 0.59 26.5 0.0 0.1
18.0-19.9 19.0 8.88 37.7 0.6 1.5
20.0-21.9 21.0 23.67 51.7 2.2 5.4
22.0-23.9 23.0 21.89 68.9 2.7 6.7

I 24.0-25.9 25.0 11.24 89.6 1.8 4.5
26.0-27.9 27.0 7.69 114.3 1.6 3.9
28.0-29.9 29.0 4.73 143.3 1.2 3.0

I
30.0-31.9 31.0 7.10 176.9 2.2 5.6
32.0-33.9 33.0 3.55 215.5 1.4 3.4
34.0-35.9 35.0 5.33 259.6 2.5 6.2
36.0-37.9 37.0 2.37 309.4 1.3 3.3

I 38.0-39.9 39.0 0.59 365.4 0.4 1.0
40.0-41.9 41.0 0.00 428.0 0.0 0.0
42.0-43.9 43.0 0.00 497.5 0.0 0.0

I
44.0-45.9 45.0 0.00 574.4 0.0 0.0
46.0-47.9 47.0 0.00 659.0 0.0 0.0
48.0-49.9 49.0 0.00 751.7 0.0 0.0

I
50.0-51.9 51.0 0.00 853.0 0.0 0.0
52.0-53.9 53.0 0.00 963.3 0.0 0.0
54.0-55.9 55.0 0.00 1082.9 0.0 0.0
56.0-57.9 57.0 0.00 1212.3 0.0 0.0

I 58.0-59.9 59.0 0.59 1351.9 1.4 3.5
60.0-61.9 61.0 0.00 1502.0 0.0 0.0
62.0-63.9 63.0 0.00 1663.2 0.0 0.0

64.0-65.9 65.0 0.00 1835.9 0.0 0.0

66.0-67.9 67.0 0.00 2020.4 0.0 0.0

68.0-69.9 69.0 0.00 2217.2 0.0 0.0

70.0-71.9 71.0 0.59 2426.7 2.5 6.4

72.0-73.9 73.0 0.59 2649.4 2.8 7.0

24.5 61.4

Tabel 32 : Biomassaberekening van snoek in de vijver per lengteklasse
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Lengteklasse Midwaarde Relatieve Berekend Biomassa v d Biomassa v h
(cm) (cm) Frekwentie gemiddeld onderzochte zones meer

gewicht (g) (42 ha) (kg) (kglba)

2.0- 3.9 3.0 0.00 0.2 0.0 0.0
4.0- 5.9 5.0 0.00 1.0 0.0 0.0
6.0- 7.9 7.0 2.44 3.0 0.0 0.0
8.0- 9.9 9.0 0.00 6.7 0.0 0.0

10.0-11.9 11.0 2.44 12.8 0.0 0.0
12.0-13.9 13.0 0.00 21.9 0.0 0.0
14.0-15.9 15.0 0.00 34.6 0.0 0.0
16.0-17.9 17.0 0.00 51.6 0.0 0.0
18.0-19.9 19.0 2.44 73.7 0.2 0.0
2D.0-21.9 21.0 17.07 101.5 2.1 . 0.1

22.0-23.9 23.0 21.95 135.8 3.7 0.1
24.0-25.9 25.0 48.78 177.3 10.6 0.3
26.0-27.9 27.0 4.88 226.9 1.4 0.0

18.1 0.4

Tabel 33 : Biomassaberekening van winde in het meer per lengteklasse

Lengteklasse Midwaarde Relatieve Berekend Biomassa v d Biomassa v h

(cm) (cm) Frekwentie gemiddeld onderzochte zones meer
gewicht (g) (42 ha) (kg) (kglha)

2.0- 3.9 3.0 0.00 0.4 0.0 0.0

4.0- 5.9 5.0 0.00 1.7 0.0 0.0

6.0- 7.9 7.0 11.51 4.8 0.2 0.0

8.0- 9.9 9.0 12.23 10.4 0.5 0.0

10.0-11.9 11.0 8.63 19.2 0.6 0.0

12.0-13.9 13.0 8.63 32.1 1.0 0.0

14.0-15.9 15.0 2.16 49.7 0.4 0.0

16.0-17.9 17.0 3.60 73.1 0.9 0.0

18.0-19.9 19.0 5.04 102.8 1.8 0.0

2D.0-21.9 21.0 7.91 139.8 3.9 0.1

22.0-23.9 23.0 4.32 184.8 2.8 0.1

24.0-25.9 25.0 6.47 238.8 5.5 0.1

26.0-27.9 27.0 4.32 302.4 4.7 0.1

28.0-29.9 29.0 2.88 376.7 3.9 0.1

30.0-31.9 31.0 9.35 462.3 15.4 0.4

32.0-33.9 33.0 7.91 560.1 15.8 0.4

34.0-35.9 35.0 2.88 671.1 6.9 0.2

36.0-37.9 37.0 1.44 795.9 4.1 0.1

38.0-39.9 39.0 0.00 935.6 0.0 0.0

4D.0-41.9 41.0 0.72 1090.9 2.8 0.1

71.1 1.7

Tabel 34 : Biomassaberekening van zeelt in het meer per lengteklasse



Lengteklasse Midwaarde Relatieve Berekend Biomassa v d Biomassa v d
(cm) (cm) Frekwentie gemiddeld vijver vijver

gewicht (g) (0.4 ha) (kg) (kglha)

2.0- 3.9 3.0 0.00 0.3 0.0 0.0
4.0- 5.9 5.0 0.00 1.6 0.0 0.0
6.0- 7.9 7.0 11.51 4.5 0.1 0.4
8.0- 9.9 9.0 U.23 10.0 0.3 0.8

10.0-11.9 11.0 8.63 18.7 0.4 1.1
12.0-13.9 13.0 8.63 31.5 0.7 1.9
14.0-15.9 15.0 2.16 49.2 0.3 0.7
16.0-17.9 17.0 3.60 72.8 0.7 1.8
18.0-19.9 19.0 5.04 103.1 1.4 3.6
20.0-'21.9 21.0 7.91 140.9 3.1 7.7
22.0-23.9 23.0 4.32 187.3 2.2 5.6
24.0-25.9 25.0 6.47 243.0 4.3 10.8
26.0-27.9 27.0 4.32 309.1 3.7 9.2
28.0-29.9 29.0 2.88 386.4 3.1 7.7
30.0-31.9 31.0 9.35 475.9 12.3 30.7
32.0-33.9 33.0 7.91 578.6 12.6 31.6
34.0-35.9 35.0 2.88 695.4 5.5 13.8
36.0-37.9 37.0 1.44 827.3 3.3 8.2
38.0-39.9 39.0 0.00 975.2 0.0 0.0

40.0-41.9 41.0 0.72 1140.2 2.3 5.7

56.5 141.3

Tabel 35 : Biomassaberekening van zeelt in de vijver per leogteklasse

I

I
I
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Lengteklasse Midwaarde Relatieve Berekend Biomassa v d Biomassa v h

(cm) (cm) Frekwentie gemiddeld onderzochte zones meer

I gewicht (g) (42 ha) (kg) (kglha)

2.0- 3.9 3.0 0.00 0.5 0.0 0.0

I
4.0- 5.9 5.0 0.00 2.2 0.0 0.0

6.0- 7.9 7.0 1.85 6.1 0.1 0.0

8.0- 9.9 9.0 22.22 13.2 1.7 0.0

10.0-11.9 11.0 37.96 24.4 5.4 0.1

I U.0-13.9 13.0 27.78 40.6 6.5 0.2

14.0-15.9 15.0 8.33 62.9 3.0 0.1

16.0-17.9 17.0 1.85 92.3 1.0 0.0

17.7 0.4

I
I
I
I
I
I

Tabel 36 : Biomassaberekening van zoonebaars in het meer per lengteklasse
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Baars
Blankvoorn
Brasem
Meerval
Paling
Pos
Rietvoorn
Snoek
Snoekbaars
Winde
Zeelt
Zonnebaars

De totale geSCjtte biomassa's voor meer en vijver staan samengevat in Tabel 37 en 38.

SOORT Biomassa van de Totale Biomassa Biomassa van Percentueel aandeel
onderzochte Zones van het meer heL meer (% van totale

I

(kg) (kg) (kglha) biomassa)

1369.1 2934 32.6 6.6
7822.4 16762 186.2 37.7
7631.4 16353 181.7 36.8

i 260.4 558 6.2 1.2
i 1877.8 4024 44.7 9.0

61.1 131 1.5 0.3
313.8 672 7.5 1.5
196.8 422 4.7 0.9

1095.2 2347 26.1 5.3
18.1 39 0.4 0.1
71.1 152 1.7 0.3
17.7 38 0.4 0.1

TOTAAL 20734 44430 493.7 99.8

Tabel 37: Berekende biomassa's voor de belangrijkste soorten op het meer.

SOORT Biomassa van de Biomassa van Percentueel aandeel
vijver (kg) van de vijver (kglha) (% van totale biomassa)

Baars 58.1 145.3 9.4
Blankvoorn 300.7 751.8 48.8
Meerval 37.9 94.8 6.1
Paling 84.1 210.3 13.6
Rietvoorn 54.3 135.8 8.8
Snoek 24.5 61.4 4.0
Zeelt 56.5 141.3 9.2

TOTAAL 616.1 1540.7 99.9

Tabel 38 : Berekende biomassa's voor de belangrijkste soorten op de vijver.

De term "totale biomassa" in dit hoofdstuk dient geïnterpreteerd te worden als de totale biomassa van
de soorten waarvan de biomassa kon berekend worden. Minder belangrijke (in aantal) soorten werden
dus in deze totalen niet opgenomen. Ook de karperbiomassa (voor het meer) kon niet berekend
worden. Nochtans is het waarschijnlijk dat deze een niet te onderschatten deel van de totale biomassa
van het meer kan uitmaken.
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I

I

Uit Tabel 37 blijkt duidelijk dat het Schulensmeer tot het brasem-snoekbaars watertype behoort. Niet
alleen is er de hoge visbezetting (493.7 kg/ha) , karakteristiek voor dit watertype, maar ook zijn de
typische soorten van dit watertype, nl. brasem en snoekbaars talrijk aanwezig. Zij maken respectievelijk
36.8 en 5.3% uit van de totale biomassa. Ook kenmerkend voor een dergelijk water is de afwezigheid
van vegetatie, doch het talrijk voorkomen van groen- en blauwalgen, waarbij de waterdoorzichligheid
minimaal wordt. Voor een overzicht van de verschillende watertypes en hun kenmerken zie Tabel 789
(O.V.B.,1988).
Reeds in Hoofdstuk 8 werden gegevens aangebracht die er op wijzen dat de soorten niet homogeen
over het meer verdeeld zijn. Er zijn sterke aanwijzingen dat de eutrofiëring toeneemt van west naar
oost, met verschillende soortassociaties als gevolg.
Niettegenstaande het feit dat het meer, algemeen genomen, als een brasem-snoekbaars watertype moet
beschouwd worden., bezit het meer toch een grote diversiteit aan soorten (zie Hoofdstuk 6) waarvan
verschillende vertegenwoordigers van minder eutrofe watertypes (snoek, rietvoorn, zeelt).

I II III IV

I SNOEK-ZEELT OVERGANGS OVERGANGS BRASEM-
WATERTYPE WATERTYPE WATERTYPE SNOEKBAARS

WATERTYPE

I Samenstelling snoek, zeelt als I alsII brasem
visstand rietvoorn + kolblei brasem snoekbaars

blankvoorn (reeds in zomer (en karper) aal

I baars, aal, (brasem) weinig kleine snoek)

Visbezetting 100-350 kg/ha 350-500 kg/ha 350-600 kg/ha 450-800 kg/ha

I
(inel roofvis)
Snoekbezetting 10-50 kglha 50-100 kglha 30-50 kglha nihil
Snoekbaars-
bezetting geen nauwelijks 0-10 kglha 10-50 kglha

I Waterplanten
onderwater veel weinig nauwelijks geen
bovenwater veel matig matig geen-matig
drijfblad veel matig weinig geen
bedekkings% 60-100 25-60 20-25 0-20

Groenalgen nauwelijks veel bloei bloei

Biauwalgen geen nauwelijks bloei (incidenteel) bloei

Doorzicht
april-november 1 mofmeer 30-60 cm 20-60 cm 10-30 cm

Tabel 39 : Overzicht van de watertypes en hun kenmerken (O.V.B.,1988)

Ondanks zijn kleine oppervlakte is de vijver (Tabel 38) zeer rijk aan vis (1541 kglha). De vijver behoort
onweerlegbaar tot het snoek-zeelt watertype. De snoek-, zeelt-, en rietvoornbezettingen zijn er zeer
hoog (resp. 4.0, 9.2 en 8.8% van de biomassa van de meest voorkomende soorten). Dank zij de geringe
diepte van de vijver kan het zonlicht ver doordringen in het water en is er veel vegetatie aanwezig
(zowel onder als boven water). Het talrijke broed dat er voorkomt vormt het basismenu van de sterke
roofvisstand : 27.0% van de visbiomassa op de vijver bestaat uit snoek, paling of baars (21.8% van de
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vissen uit het meer zijn snoeken, palingen, baarzen of snoekbaarzen).
Opvallend op de vijver is de grote hoeveelheid éénjarige snoekjes (zie Hoofdstuk 9 : 94.6% van het
lotaal aantal snoeken meet tussen 16 en 35 cm).
Alhoewel de vijver duidelijk een snoek-zeelt water is, is de totale biomassa aan vis er bijzonder hoog.
Vooral de voornstand (887.6 kglha aan blank- en rietvoorn) en de roofvisstand (417.0 kglha) vallen
hierbij op. In Hoofdstuk 9 werd reeds aangehaald dat de proportie kleine vis op de vijver zeer hoog
was (bv. voor blankvoorn is 81.4% van het aantal kleiner dan 14 cm). Daar het meer in verbinding staat
met de vijver is het daarom waarschijnlijk dat veel vissen vanuit het meer in de vijver gaan paaien.
Sommige soorten (zoals bv. grote paling) migreren naar de vijver om er op het jongbroed te
predateren. Tenslotte is het ook mogelijk dat voedingsstoffen vanuit het (eutrofe) meer via de
verbinding in de vijver aangevoerd worden, hetgeen de produktie verhoogt.
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Uit voorgaande hoofdstukken blijkt de enorme waarde van het Schulensmeer op vele gebieden.
Cultureel-economisch is er de waterrecreatie, doch dit is slechts een klein deel van het belang van het
Schulensmeer. Over de ecologische en biologische waarde van het meer was slechts weinig geweten.
Tijdens deze studie (periode september - november 1988) hebben we enkele aspecten hiervan nader
bekeken.
Allereerst mogen wij stellen dat het Schulensmeer visbiologisch zeer interessant is. Dit blijkt niet a1leèn
uit zijn groot oppervlakte en belangrijke waarde als hengelwater maar ook uit de grote soortenrijkdom
(23 soorten door ons geïnventariseerd) en de grote visdensiteit (>494 kg/ha). Bij deze 23 soorten
horen de zeer veel voorkomende soorten als baars, blankvoorn, snoek, paling ..., maar ook vonden wij
eerder zeldzame soorten zoals bittervoorn en kleine modderkruiper (beiden beschermd). Dit toont
nogmaals hoe belangrijk dit meer wel is voor de visfauna in Vlaanderen.

Het eigenlijke doel van deze studie was een evaluatie van het visbestand van het Schulensmeer. Door
intensief vissen en het merken van de gevangen vis konden we door vangst- en terugvilngsttechnieken
een schatting geven van de visbiomassa. Hiertoe werd het Schulensmeer opgesplitst in zeven sectoren
die e1k intensief bemonsterd werden. Zes sectoren waren representatief voor het meer en één sector
was een bij het meer aansluitende vijver waarvan de biomassa vanwege zijn distinctief karakter apart
berekend werd.
Allereerst werden de aangewende methoden op hun bruikbaarheid getest. De vier verschillende
vangstmethoden (EV, KN, SN en F) bleken goed te renderen. Elk vistuig werd op zijn selectiviteit
vergeleken. Zo kon precies uitgemaakt worden we1ke methode het best geschikt was voor een
bepaalde soort. Enkel karper en (in mindere mate) brasem bleken onvoldoende vangbaar. Om hieraan
tegemoet te komen suggereren wij hier het gebruik van een groot aantal kieuwnetten die vrij selectief
deze soorten vangen.
Ook werden drie verschillende merkmethoden toegepast, elk van hen gaf gunstige resultaten
verschillend volgens de vîssoort. Het verdient aanbeveling ook hier de methode aan te passen aan de
vîssoort.

Via onze berekeningen kregen we een bevestiging van ons vermoeden dat het Schulensmeer zeer rijk is
aan vis, aanwijzing hiervoor zijn de talrijke sportvissers die er e1ke dag hun lijn komen uitgooien.
We berekenden voor de meest belangrijke soorten de biomassa (in kg/ha). Voor de vijver vonden we
een biomassa van zo maar even 1541 kg/ha en voor het meer zoals reeds eerder vermeld minstens 494
kglha
Toch moeten we hier opmerken dat een biomassabepaling op dergelijk groot en diep water niet zo
eenvoudig verloopt en we willen dan ook wijzen op enkele noodgedwongen tekortkomingen aan deze
studie. Vooreerst was er de materiële beperking van de vistuigen zodat voor sommige soorten die
voornamelijk op voor ons moeilijk bereikbare plaatsen, zoals grote diepten, voorkomen, geen biomassa
kon berekend worden; we denken hier in het bijzonder aan karper. Voor andere soorten zoals brasem
en in mindere mate snoekbaars was dit eveneens het geval zodat de biomassabepaling van deze soorten
minder accuraat kon gebeuren. Voor de meeste soorten echter zijn we er vast van overtuigd dat de
door ons aangewende methode wel degelijk geschikt is en de resultaten dan ook betrouwbaar zijn.

Uit onze biomassabepalingen komt het Schulensmeer in zijn totaliteit duidelijk naar voor als een water
van het brasem-snoekbaarstype, en dit al gevolg van de toenemende eutrofiëring. Het lijkt echter dat
de gevolgen van deze eutrofiëring (nog) niet overal op het meer even duidelijk merkbaar zijn. Zo
konden wij, na een aparte analyse van de soortendistributies per sector aantonen dat er tussen de
verschillende onderzochte zones duidelijke verschillen qua soortenassociaties bestaan. De meest
oostelijk gelegen sectoren (d.w.z. het dichtst gelegen van de verbinding van het Schulensmeer met de
Demer) hebben een duidelijke brasem-snoekbaarsassociatie, terwijl sectoren die meer westelijk liggen
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eerder van het snoek-zeeltwatertype zijn. De vijver, uiterst westelijk gelegen en vrij geïsoleerd van het
meer, bestaat duidelijk uit een snoek-zeeltgemeenschap. Deze opvallende gradiënt van verschuiving
naar het brasem-snoekbaarstype van west naar oost is een sterke aanwijzing voor de negatieve impact
van de Demer op het Schulensmeer (eutrofiëring).

In het hoofdstuk populatiestruktuur werd vooral de nadruk gelegd op de grote verschillen die opvielen
tussen de visgemeenschappen van vijver en meer. Verschillen die het gevolg zijn van ekologische en
trofische interacties. De rol van de vijver als broedkamer voor veel cypriniden en daarmee gepaard
gaande de grote roofvisdensiteiten was duidelijk aantoonbaar. Voor beide sites (meer en vijver)
werden voor de meest algemene soorten lengtefrekwentiemodellen opgesteld. De histogrammen tonen
aan dat voor de beschouwde soorten de meesten normaal tot reproduktie kunnen komen, met
uitzondering van rietvoorn waarvan proportioneel weinig kleine specimens gevangen werden (soort in
achteruitgang?). .
Daar de meeste soorten normaal tot reproduktie komen kan men zich dan ook terecht afvragen of een
regelmatige visbepoting van het Schulensmeer - met dergelijke hoge visstand - nog wel nuttig en zelfs
verstandig is.
Afgezien van het minieme effekt op dergelijk enorm visbestand (in 1987 werden 827 kg voorn uitgezet
a rato van 9.2 kgIha hetgeen vergeleken met onze biomassaberekening van voorn voor 1988 een
biomassastijging van 4.7% betekent), kunnen via bepoting nieuwe parasieten of ziekten geïntroduceerd
worden, die veel grotere schadelijke effekten op de visstand kunnen teweegbrengen (tijdens dit
onderzoek werden drie schadelijke parasieten vrij veelvuldig waargenomen : de lintworm Ligu/a
intestinalis bij blankvoorn, de spoelworm Angui/lico/a crassus bij paling en de bloedzuiger Piscîco/a
geometra bij verschillende soorten). Bovendien toonden experimenten met uitzettingen van
handelspootvis (O.V.B., Nederland) aan dat gemiddeld slechts 23% van de uitgezette voorns op korte
termijn overleefden.
Uitzettingen op dergelijk water lijken ons daarom alleen maar nuttig voor sommige soorten die
zeldzaam zijn of in sterke achteruitgang. Maar vooraf dienen de nodige beheersmaatregelen
ondernomen te worden qua milieusanering van de specifieke voorkeursbiotopen van de betrokken
soorten. Zo is bijvoorbeeld het aanplanten van rietkragen en andere aquatische vegetatie onontbeerlijk
wil men de rietvoornstand niet verder laten achteruitgaan.
Het meer bezit verscheidene microbiotopen die zeer belangrijk zijn voor het handhaven van de grote
soortendiversiteit. Er dient hier dan ook uitdrukkelijk gewezen te worden op het belang van de beek en
vooral de aanliggende vijver als broed- en paaiplaats. De vijver, zoals eerder vermeld, behoort zeer
duidelijk tot het snoek-zeelt watertype en is zeer rijk aan waterplanten. Verschillende soorten vinden
hier de geschikte plaats om hun nakomelingschap te verzekeren. Het behoud van deze kleine (en
kwetsbare) biotopen, alsook de uitbouw van nieuwe begroeide paaizones aan het Schulensmeer (rol
van het omliggende broekgebied) en het opvolgen van (vooral de bedreigde) populaties lijkt ons 
eerder dan het jaarlijks uitzetten van handelspootvis - een alternatieve doch realistische manier van
gezond visstandsbeheer.

Samengevat adviseren wij dus volgende prioriteiten:
1. Het stopzetten van de visbepoting op het Schulensmeer.
2. De uitbouw van paaizones in het aanpalende broekgebied door verbinding met het

Schulensmeer via grachten of beken.
3. Het aanplanten van vegetatiezones (rietkragen e.d.) in het meer.
4. Verder onderzoek op de vispopulatie van het Schulensmeer (pathologie, conditie,

populatiestruktuur, reproduktiesucces, stand van de zeldzame soorten, effekt van de
beheersmaatregelen, ...).
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