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I. INLEIDING 

Het natuurreservaat 'De Blankaart', momenteel bijna 150 ha groot, is gelegen bij Woumen 

(W.Vl.). Ongeveer 70 ha worden gevormd door de Blankaartvijver en de omringende rietlanden 

en wilgenbroeken. Uitveningsactiviteiten in de 16e eeuw hebben aanleiding gegeven tot het 

ontstaan van deze plas. Kenmerkend voor de Blankaart en zijn omgeving is de grote 

waterrijkdom. De Blankaartvijver wordt gevoed door een zestal beken: de Kerkebeek, de 

Velkelokerbeek, de Kleine Kleibeek, de Kleibeek en in het bijzonder de Ronebeek en de 

Steenbeek. Gezien de hoogteligging fungeert het gebied als een natuurlijke kom waar 

neerslagwater uit de omgeving wordt verzameld. Afwatering naar de IJzer gebeurt via de 

Houtensluisvaart, de Kerkevaart en de Stenensluisvaart, en wordt gereguleerd via een 

pompgemaal. 

De waterkwaliteit is sinds de tweede helft van deze eeuw in toenemende mate verslechterd. 

Tengevolge van sterke eutrofiëring (en hiermee gepaard gaande algenbloei en vermirtderd 

doorzicht), verdere dichtslibbing van de vijver en sterke windwerking (golfslag) zijn submerse 

aquatische vegetaties volledig verdwenen (Decleer et al., in druk) . Om de eutrofiëring terug te 

dringen werden er slibvangbekkens op de twee voornaamste aanvoerbeken gebouwd en werd de 

Blankaart gebaggerd. Het aquatisch ecosysteem onderging een gunstige evolutie, maar toch heeft 

de omslag van een troebel naar een helder, vegetatierijk water nog niet plaatsgevonden. In het 

kader van een integrale benadering van het eutrofiëringsprobleem is een verdere reductie van de 

nutriënten en zwevende deeltjes een eerste vereiste. Daarnaast wordt de troebele toestand 

waarschijnlijk mede in stand gehouden door de structuur van de levensgemeenschap. Om de 

overgang naar helder water te bevorderen zijn er beheersmaatregelen nodig die gebaseerd zijn op 

een nauwkeurig inzicht in het aquatisch ecosysteem van de Blankaart. Actief Biologisch Beheer 

of gericht faunabeheer wordt aangegeven als een noodzakelijke, additionele maatregel om weer 

heldere, macrofytenrijke meren te krijgen (Hosper, 1989; Scheffer et al. , 1993). 

Deze studie is een verkenning in het hydrobiologisch functioneren van de Blankaart als aquatisch 

ecosysteem. Het onderzoek sluit aan bij de vorige bemonsteringscampagne (Peeters et al., 1996), 

en geeft, naast een uitgebreide beschrijving van de verschillende trofische niveaus, een evaluatie 

van de reeds genomen beheersmaatregelen. Op basis van de bekomen resultaten worden 

voorstellen tot verder beheer van de drie vijversystemen geformuleerd. Deze studie wordt 

gefinancierd door AMINAL (afdeling Natuur) en de uitvoering is een onderdeel van het 

operationeel programma 'Ecologisch Impulsgebied IJzervallei '. 
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11. FYTOPLANKTON 

ILJ. MATERIAAL EN METHODE 

Het fytoplankton van de Blankaartvijver, de Visvijver en de Kasteelvijver werd tweewekelijks 

bemonsterd door Prof. Dr. Wim Vyverman en medewerkers tijdens de periode september

december 1996 (de Blankaartvijver werd ook in de zomer bemonsterd). Bij de staalname 

werden 50-100 ml poly-ethyleen flessen gevuld met water van de bestudeerde vijvers en 

onmiddellijk gefixeerd met formaldehyde (finale concentratie 1 %). In een aantal gevallen 

werden ook duplicate stalen genomen, gefixeerd met Lugol-oplossing. Daarnaast werden er 

steeds ook netstalen (maaswijdte 28 Jlm) genomen voor kwalitatief onderzoek. De 

kwantificatie van het fytoplankton gebeurde aan de hand van bezinkingscuvetten en een 

omkeermicroscoop. 

IL2. RESULTATEN EN BESPREKING 

11.2.1. De Blankaartvijver 

Bijlage B.II.1 geeft een overzicht van de soortensamenstelling van de 

fytoplanktongemeenschap in de Blankaartvijver naar specifieke taxa. Figuren 1-10 in de 

Bijlage B.II. geven de veranderingen in densiteit van de belangrijkste taxa weer tijdens de 

studieperiode. In de hier volgende bespreking richten we vooral de aandacht op de 

voornaamste patronen en plaatsen we het voorkomen van bepaalde fytoplanktongroepen in 

relatie tot de eutrofiëringsgraad en de mogelijkheden tot actief biologisch beheer. Op de 

interactie tussen fytoplankton en de andere componenten van het ecosysteem wordt nader 

ingegaan in hoofdstuk VII. 

De Blankaartvijver vertoont de hoogste fytoplanktondensiteit van de drie bestudeerde 

biotopen. De abundantie van het fytoplankton is het hoogst gedurende de periode juli-oktober, 

met een maximale densiteit tijdens de tweede helft van september (60.000 cellen/rnL). De 

densiteiten zijn het laagst in december (ongeveer 1.000 cellen/mL). Het voorkomen van een 

sterke herfstbloei is typisch voor geëutrofieerde systemen. De densiteiten aan fytoplankton 

zijn tijdens de winter in alle wateren relatief laag omwille van de lage temperaturen en de 
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FYTOPLANKTON 

geringe lichtintensiteit. Een densiteit van 60.000 cellenlmL is hoog voor natuurlijke systemen, 

en wijst op een duidelijke eutrofiëring. Chlorococcales (groenwieren), diatomeeën 

(Bacillariophyta), Cyanobacteria en in mindere mate eutrafente desmidiaceeën zijn de 

kwantitatief belangrijkste groepen (Figuur ll.l.). De bijna constante bloei van ééncellige 

groenwieren alsook het belangrijke aandeel van Cyanobacteria zijn kenmerkend voor 

hypertrofe systemen. Een densiteit van meer dan 1.000 filamenten Cyanobacteria per liter 

wordt als "hoog" en potentieel belemmerend beschouwd voor de ontwikkeling van 

zoöplankton (Lampert, 1987b ). Het moet inderdaad opgemerkt dat de aanblik van Figuur ll.1 

enigszins misleidend is, aangezien voor het aandeel van Cyanobacteria filamenten werden 

geteld eerder dan cellen, en de filamenten makkelijk uit 50 tot 100 cellen kunnen zijn 

opgebouwd. Kleine Chlorococcales zijn zeer efficiënt in het assimileren van nutrënten en 

kunnen daardoor tot zeer hoge densiteitenkomen in meren waar nutriënten niet limiterend zijn 

en waar de begrazingsdruk door zoöplankton gering tot matig hoog is (Reynolds, 1984; Home 

and Goldman, 1994). In wateren waar de begrazingsdruk door zoöplankton zeer hoog is en het 

fosfaatgehalte niet limiterend is, worden de groenwieren vervangen door cyanobacteriën 

(Sommer, 1986; Lampert, 1987b; Home and Goldman, 1994). Dit heeft verschillc11Ûe 

redenen: 1) vele cyanobacteriën vormen kolonies (cfr. Microcystis, Oscillatoria, 

Aphanizomenon, ... ) en kunnen dan door hun afinetingen minder efficiënt worden opgenomen 

door zoöplankton. Zo zijn rotiferen beperkt tot partikels met een diameter die geringer is dan 

15 11m, en slechts een beperkt aantal soorten ciadoceren kan zich voeden met partikels die 

groter zijn dan 30 11m. Enkel soorten als Daphnia magna kunnen algenkolonies met een 

diameter tot 70 11m opnemen (Lampert, 1987a; Fryer, 1991) Filamenten van cyanobacteriën 

zijn vaak meer dan 150 11m lang, en de associaties van filamenten zoals deze voorkomen bij 

Aphanizomenon kunnen zelfs verschillende millimeters groot zijn (tot 2 cm; Reynolds, 1984 ). 

Belangrijk in deze contekst is ook dat de aanwezigheid van cyanobacteriënfilamenten de 

begrazingsdruk van het zoöplankton zelf kunnen reduceren, doordat de aanwezigheid van 

filamenten interfereert met het filtermechanisme van watervlooien (Gliwicz & Siedlar, 1980). 

De capaciteit om cyanobacteriënfilamenten op te nemen is overigens afhankelijk van de 

grootte van het zoöplankton (Webster and Peters, 1978; Gliwicz and Siedlar, 1980; Holm et 

al., 1981 ). 2) vele cyanobacteriën zijn slecht verteerbaar doordat de cellen ingebed liggen in 

een slijmschede (Lampert, 1987a). 3) een aantal cyanobacteriën (o.a. bepaalde Oscillatoria en 

Microcystis soorten) produceren toxines die de filtreersnelheid van het zoöplankton kunnen 

onderdrukken, of zelfs de dood van het zoöplankton kunnen veroorzaken. Van bepaalde 

Microcystis soorten is zelfs gekend dat hun toxines de dood van zoogdieren kunnen 

veroorzaken (onder meer accu te vergiftiging in testen met muizen; zie Lampert, 1987a). Het 

dient echter opgemerkt dat binnen een bepaald genus (bvb. Oscillatoria) soorten voorkomen 

die toxines produceren en andere die geen toxines produceren. 
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Bovendien zijn er aanwijzingen dat toxines vooral geproduceerd worden wanneer de 

cyanobacteriën in grote densiteiten voorkomen, en niet wanneer de populaties in opbouw zijn. 

Deze vaststelling, en de waarneming dat ook binnen een soort (bvb. Microcystis aeruginosa) 

de toxiciteit van verschillende strains (genotypes) sterk kan verschillen, kan verklaren waarom 

er vaak tegenstrijdige resultaten worden bekomen in experimenten waarbij wordt nagegaan in 

welke mate cyanobacteriën de groei van zoöplankton kunnen remmen (zie onder andere Epp, 

1992). 

In totaal worden ongeveer 160 taxa waargenomen in de tellingen van de Blankaartvijver. De 

fytoplanktongemeenschap wordt niet enkel qua densiteit, maar ook qua soortendiversiteit 

gedomineerd door Chlorococcales (Chlorophyta). Euglenophyta en Cyanobacteria vormen 

echter ook zeer belangrijke groepen. 

Er dient opgemerkt dat wegens de korte studieperiode (september-december) een zeer 

onvolledig beeld werd bekomen van de karakteristieken van de fytoplanktongemeenschap in 

de Blankaartvijver. De tijdens de lente en midzomer optredende veranderingen in 

soortensamenstelling en densiteit zijn van essentieel belang in verband met het functioneren 

van het ecosysteem (zie Sommer, 1986; Lampert, 1987b) en de werkzaamheid van ingrepen in 

de trofische structuur (Actief Biologisch Beheer) in relatie tot een verhoging van het doorzicht 

van het water. 

11.2.2. De Kasteelvijver 

De totale fytoplanktonabundantie in de Kasteelvijver (Figuur ll.2) is veel geringer dan deze 

van de Blankaartvijver, en vertoont een verschillend patroon van temporele veranderingen. 

Onze waarnemingen suggereren dat er geen herfstbloei optreedt in de Kasteelvijver, en er is 

een geleidelijke afname in fytoplanktondensiteit van de zomer naar de winter toe. In Bijlage 

B.ll.2 wordt nader ingegaan op de dynamiek in soortensamenstelling op het niveau van genera 

en soorten in de vijver, en Figuren 11-17 in Bijlage B.ll geven meer gedetailleerde informatie 

over de fytoplanktondensiteit en -samenstelling van de Kasteelvijver. Hier beperken we ons 

tot de globale situering. Floristisch is het fytoplankton van de Kasteelvijver verwant aan dat 

van de Blankaartvijver en duidelijk verschillend van dat van de Visvijver (zie II.2.3 .). De 

numeriek belangrijkste groepen in de Kasteelvijver zijn de Chlorococcales, de Cryptophyta en 

in mindere mate de Bacillariophyta en Xanthophyta (Figuur ll.2) . De dominantie van 

groenwieren is typisch voor eutrofe plassen, en gelijkend aan de situatie in de Blankaartvijver. 

Cyanobacteria zijn echter veel minder abundant aanwezig dan in de Blankaartvijver. In totaal 

· werden ongeveer 88 taxa aangetroffen in de tellingen van de Kasteelvijver. 
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Figuur II.2 : Fytoplanktondensiteiten (cellen/mL) van de totale gemeenschap en van de 

belangrijkste fytoplankton groepen in de Kasteelvijver. 

Het dient te worden opgemerkt dat het op basis van onze waarnemingen niet mogelijk is om 

uit te maken of de taxonomische verwantschap in fytoplanktongemeenschap tussen de 

Kasteel- en de Blankaartvijver het gevolg is van overeenkomsten in habitatstructuur (onder 
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FYTOPLANKTON 

andere de afwezigheid van een goed ontwikkelde macrofytenvegetatie en de aanwezigheid van 

relatief hoge densiteiten aan witvis). In de loop van zomer 1996 werd er immers water vanuit 

de Blankaartvijver in de Kasteelvijver gepompt. Het is in principe mogelijk dat de effecten 

van deze verstoring tot in de herfst- en wintermaanden waarneembaar waren. 

11.2.3. De Visvijver 

De Visvijver verschilt duidelijk in fytoplanktongemeenschap van de Blankaart- en 

Kasteelvijver. De totale fytoplanktonabundantie is maximaal gedurende de zomer en dan 

ongeveer een faktor vier lager dan in de Blankaartvijver (Figuur II.3). De Bijlage B.II.3 met 

Figuren 18-20 geven meer gedetailleerde informatie over de fytoplanktondensiteit en 

soortensamenstelling van de Visvijver. Hier beperken we ons tot de algmene patronen die 

relevant zijn in relatie tot de interacties tussen de verschillende trofische niveaus en tot het 

beheer van de vijver. In tegenstelling tot de Blankaartvijver komt er in de Visvijver gee~ 

uitgesproken diatomeeënherfstbloei voor (Figuur II.3). Bij de diatomeeën overheersen pennate 

vormen, terwijl typisch planktonische soorten slechts in lage abundanties voorkomen. De 

meeste pennate taxa leven benthisch of perifytisch, en hun toename in het plankton gedurende 

de herfst is vermoedelijk te wijten aan het afsterven of in dormantie gaan van aquatische 

macrofyten, of maakt deel uit van de dispersiestrategie van de algen. 

In totaal worden ongeveer 90 taxa waargenomen. Velen worden echter enkel in kwalitatieve 

stalen gevonden en niet in de tellingen omdat ze in zeer lage densiteiten voorkomen. In 

tegenstelling tot de Blankaartvijver en de Kasteelvijver vormen flagellaten behorend tot de 

Chrysophyta kwantitief de belangrijkste groep in de Visvijver (Figuur II.3) . Chlorococcales 

komen in maximale aantallen voor in augustus, maar zijn ook dan gering in aantal ten 

opzichte van de Kasteelvijver en de Blankaartvijver. Cyanobacteriën zijn kwantitatief veel 

minder belangrijk in de Visvijver dan in de Blankaartvijver (Figuur II.3). Bovendien wordt de 

cyanobacteriëngemeenschap gedomineerd door Chroococcus cf. minor, en zijn filamenteuze 

cyanobacteriën slechts in zeer lage aantallen vertegenwoordigd. 

Globaal genomen is de fytoplanktongemeenschap van de Visvijver (met onder meer een 

dominantie van Chrysophyta) gelijkend aan die van mesotrofe en door helder water 

gekenmerkte vijvers (Sandgren, 1988). De structuur van de fytoplanktongemeenschap van de 

Blankaartvijver en, in iets mindere mate, de Kasteelvijver is meer typisch voor een ondiep 

eutroof meer met troebel water. De constante aanwezigheid van Cyanobacteria en de 

opvallende herfstbloei van Bacillariophyta en Chloroccales in de Blankaartvijver zijn typisch 

voor dergelijke systemen (Reynolds, 1996). 
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111. ZOOPLANKTON 

1/Ll. MATERIAAL EN METHODE 

Het zoöplankton van zowel de limnetische als de littorale zone van de Blankaart-, Vis- en 

Kasteelvijver werden tweewekelijks bemonsterd door Drs. Steven Declerck en medewerkers 

tijdens de periode september-december 1996. De limnetische zones werden bemonsterd met 

behulp van een Schindler Patalas-val (volume: 12 1, maaswijdte: 631J.m). In de Blankaartvijver 

werden hiertoe telkens twee monsters aan de oppervlakte (diepte: 0,5 m) en twee monsters op 

een diepte van 1 m genomen en samengevoegd. In de Vis- en Kasteelvijver werd wegens de 

geringe diepte telkens op één hoogte (het midden van de waterkolom) bemonsterd. De 

littorale zones werden bemonsterd door met een recipiënt meerwater op verschillende plaatsen 

te collecteren tot een bepaald eindvolume werd bereikt (3 liter voor de Blankaartvijver, 1 liter 

voor de Vis- en Kasteelvijver) . Dit volume werd vervolgens gefilterd over een gaas met 

maaswijdte van 63 Jlm. Alle zoöplanktonmonsters werden gefixeerd met formaldehyde (5%) 

waaraan sacharose was toegevoegd teneinde vervorming en eiverlies bij ciadoceren tegen te 

gaan (Haney, 1973). 

Het zoöplankton van het littoraal werd enkel geteld. Het zoöplankton van de limnetische zone 

werd geteld en · gemeten. Er werd gewerkt met deelmonsters, en van de dominante groepen 

werden per monster telkens minstens 50 individuen geteld of gemeten. Voor het limnetisch 

zoöplankton werd de biomassa berekend aan de hand van individuele gewichten die werden 

berekend afgeleid uit in de literatuur beschreven relaties tussen lichaamslengte en 

drooggewicht (Bottrell et al., 1976). 

Voor zoöplankton geldt in het algemeen dat betrouwbare determinaties slechts kunnen 

geschieden aan de hand van adulte exemplaren. Voor de meeste zoöplanktongroepen was het 

aandeel van volwassen individuen in de populatie evenwel zeer klein, waardoor via het 

routinematig tel- en meetwerk geen preciese informatie kon worden verkregen over de 

soortensamenstelling. Teneinde toch een indicatie te krijgen over de soortensamenstelling van 

de verschillende zoöplankton-gemeenschappen werd, waar zinvol, gericht gezocht naar 

adulten. 
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ZOOPLANKTON 

IIL2. 2. RESULTATEN EN BESPREKING 

111.2.1. Zoöplanktondynamiek in de Blankaartvijver 

1112.1.1. Limnetisch 

Het limnetisch deel van de Blankaartvijver wordt gekenmerkt door een hoge biomassa aan 

zoöplankton (Figuur III.l en Figuur 21 in Bijlage B.IIL). De Figuren 21-24 in Bijlage B.III. 

geven aanvullende informatie over de zoöplanktondensiteitenen -soortensamenstelling van de 

drie vijvers. De gemiddelde totale biomassa van het crustaceeën-zoöplankton over de 

beschouwde periode bedraagt voor de Blankaartvijver circa 1400 11g/l. Op 1 oktober 1996 

wordt een piek van ongeveer 2800 11g/l bereikt. 

De zoöplanktongemeenschap van de Blankaartvijver wordt gedomineerd door klein 

zoöplankton. Figuur 22 (in Bijlage B.IIL) geeft de verdeling van de zoöplanktonbiomassa 

over grootteklasses van 50 11m weer. Over de ganse onderzochte periode blijkt het grootste 

deel van de biomassa geconcentreerd te zijn in de grootteklasse tussen 200 en 500 11m. Binnen 

deze klasse is Bosmina longtrostris de dominante soort. B. longtrostris bereikt op 1 oktober 

dichtheden van meer dan 2000 individuen per liter (Figuur 21 in Bijlage B.IIL) en heeft over 

de beschouwde periode een gemiddeld aandeel van 67 % van de totale zoöplanktonbiomassa. 

Cyclopoïde capepoden (Acanthocyclops robustus) en soorten behorend tot het Daphnia 

galeata-complex hebben zowel numeriek als qua gewicht een klein aandeel , maar domineren 

de hogere grootteklasses. 

1112.1.2. Littoraal 

Het zoöplankton van het littoraal van de Blankaartvijver wordt bij de aanvang van de 

bestudeerde periode gedomineerd door Acanthocyclops robustus (Figuur III .2). Tijdens de 

maand september loopt het aandeel van A. robustus evenwel terug, terwijl de 

populatiedichtheid van Bosmina longtrostris toeneemt. B. longtrostris bereikt gedurende 

oktober een piek, maar vertoont tijdens november en december terug een sterke afname. 

Genera als Alona, Chydorus, Pleuroxus en Scapholeberis worden occasioneel in lage 

dichtheden aangetroffen. Op de eerste staalnamedag worden relatief hoge dichtheden aan 

Ceriodaphnia (36 individuen per liter), Daphnia galeata ( 12 individuen per liter) en D. pul ex 

(38 individuen per liter) gevonden (deze soorten zijn niet weergegeven op Figuur IIL2) , maar 

deze taxa blijken zeer schaars gedurende de rest van de periode. 
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lll.2.2. Zoöplanktondynamiek in de Kasteelvijver 

IIL2.2.1. Limnetisch 

De totale zoöplanktonbiomassa in de Kasteelvijver is veellager dan in de Blankaartvijver. Het 

geschatte gemiddelde bedraagt tijdens de beschouwde periode 82 Jlg/l (Figuur III.1; zie ook 

Figuur 21 in Bijlage B.III.). Hoewel Bosmina longtrostris ook hier een belangrijke soort is 

(gemiddeld 29% van de totale zoöplanktonbiomassa), is het aandeel van Acanthocyclops 

robustus (65%) beduidend hoger dan in de Blankaartvijver. Hierdoor is de biomassa in de 

Kasteelvijver meer gelijk over de verschillende grootteklasses gespreid (Figuur 23 in Bijlage 

B.III.). Daphnia galeata en Ceriodaphnia pulchella zijn aanwezig, maar slechts in lage 

dichtheden en biomassa' s (Figuur III.l ). 

IIL2.2.2. Littoraal 

Het zoöplankton van het littorale deel van de Kasteelvijver is veel diverser dan dat van het 

limnetische deel, en varieert sterk in soortensamenstelling in de loop van de tijd. Littorale 

soorten als Scapholeberis mucronata, Simocephalus vetulus en Ceriodaphnia ( C. pulchella , 

C. dubia) kennen opeenvolgende piekdichtheden (Figuur III.2 en Figuur 21 in Bijlage B.III.). 

Acanthocyclops robustus was gedurende de hele periode aanwezig in dichtheden gaande van 

circa 100 tot 500 individuen per liter. Bosmina longtrostris is tijdens september duidelijk in 

het littoraal aanwezig (circa 50 individuen per liter), maar wordt schaars vanaf begin october. 

Chydoridae, met onder meer Pleuroxus aduncus en Chydorus sphaericus, halen 

piekdichtheden tijdens de eerste helft van october (tot 250 individuen per liter), maar zijn 

tijdens de rest van de periode zeldzaam. Alona sp. en Daphnia galeata worden occasioneel in 

de monsters aangetroffen. 

111.2.3. Zoöplanktondynamiek in de Visvijver 

IIL2.3.1. Limnetisch 

De lirnnetische zoöplanktongemeenschap van de Visvijver is zowel kwantitatief als 

kwalitatief sterk verschillend van die van de Blankaart- en Kasteelvijver (Figuur III.l ; zie ook 

Figuur 21 in Bijlage B.III.). De totale zoöplanktonbiomassa is laag (gemiddeld 26 Jlg/1). 

Bosmina longtrostris is aanwezig, maar komt voor in lage dichtheden. Littorale ciadoceren als 

Alona sp. , Chydorus sphaericus en Pleuroxus (P. aduncus en in mindere mate P. uncinatus), 

die in het limnetisch deel van de Blankaart- en Kasteelvijver slechts sporadisch worden 

gevonden, zijn in de limnetische zone in de Visvijver sterk vertegenwoordigd. Het grootste 
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deel van de biomassa bevindt zich doorgaans in de grootteklassen tussen 300 tot 600 Jlm 

(Figuur 24 in Bijlage B.III.). 

111.2.3.2. Littoraal 

Zoals bij de Kasteelvijver is de samenstelling van de zoöplanktongemeenschap in het littoraal 

van de Visvijver sterk variabel (Figuur III.2). Op 18 september worden zeer hoge dichtheden 

van Scapholeberis mucronata (circa 6500 individuen per liter) waargenomen, terwijl de 

gemeenschap op 1 oktober wordt gedomineerd door Pleuroxus aduncus, met een 

piekdichtheid van 600 individuen per liter. Chydorus sphaericus en cyclopoïde capepoden 

zijn gedurende de hele periode aanwezig, met maximale dichtheden van respectievelijk 200 en 

400 individuen per liter. Vanaf 16 oktober worden er harpacticoide capepoden waargenomen. 

Simocephalus, Alona en Ceriodaphnia zijn gedurende het grootste deel van beschouwde 

periode aanwezig, maar doorgaans in relatief lage dichtheden. Bosmina longirostris en 

Daphnia galeata worden in geen enkel monster gevonden, terwijl in het staal van 6 december 

twee individuen van Daphnia pulex worden aangetroffen. 

Terwijl de zoöplanktondichtheden in het lirnnetisch over de beschouwde periode veel hoger 

zijn in de Blankaartvijver (gemiddeld 400 Jlg/l) dan in de Kasteelvijver (gemiddeld 82 Jlg/1) 

en de Visvijver (gemiddeld 26 Jlg/l), ligt de nadruk bij deze laatste vijver veel sterker op het 

littoraal. De densiteiten aan zoöplankton in het littoraal zijn inderdaad veel hoger in de 

Kasteel- en de Visvijver dan in de Blankaartvijver. Het dient daarbij wel opgemerkt dat de 

monsters overdag genomen werden, en dat in verscheidene studies werd aangetoond dat het 

zoöplankton dagelijks horizontale migraties uitvoert, waarbij de dieren zich overdag 

schuilhouden in het littoraal, terwijl ze zich 's nachts verspreiden over de waterkolom om zich 

te voeden (o.a. Davies, 1985; De Meester et al., 1993). Dat er een sterkere concentratie van 

het zoöplankton in het littoraal wordt vastgesteld in de Kasteel- en Visvijver dan in de 

Blankaartvijver, heeft vermoedelijk te maken met het groter doorzicht in deze vijvers 

(omwille van de lagere densiteiten aan fytoplankton, zie Hoofdstuk II en VI) . 

111.2.3.3. Een vergelijking van de limnetische zoöplanktongemeenschappen in 1995 
en 1996. 

Op basis van de maandelijks genomen monsters tijdens de lente en zomer 1995 en 1996 

(Declerck, niet gepubliceerd gegevens) in het limnetisch van de Visvijver kan een indicatie 

bekomen worden van het effect van de ABB-ingreep (i .e. het weghalen van witvis 

gekombineerd met het uitzetten van jonge snoek) op de zoöplanktongemeenschap. De 

resultaten zijn weergegeven in Figuur III.3. 
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In 1995 werden hoge dichtheden aan Bosmina longirostris, D. gateara en cyclopoïde 

capepoden gevonden in het voorjaar, gevolgd door een duidelijke afname tij dens de zomer 

(Figuur III .3). Calanoïde capepoden daarentegen waren tijdens de lente zo goed als afwezig, 

maar vertoonden een piekdichtheid aan het begin van september. Op een piekdichtheid van 

Ch) dorus na, waren littorale zoöplanktongroepen als Pleuroxus, Alona, Simocepha/us en 

Scapho/eberis zeldzaam of afwezig. 

In 1996 was de densiteit aan zoöplankton zeer laag in vergelijking met 1995 . Er trad vooral 

een sterke achteruitgang op van Bosmina /ongirostris, Daphnia galeata en cyclopoïde en 

calanoïde copepoden. Anderzijds was er een trend naar toenemende dichtheden aan littorale 

soorten, vooral Chydorus en Pleuroxus (Figuur III.3) . Deze resultaten worden besproken in 

VII.2. 
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IV. VISGEMEENSCHAP 

/V.J. MATERIAAL EN METHODE 

De visgemeenschap werd bemonsterd door Drs. Peter De Smedt en medewerkers. Tabel IV. l 

geeft een overzicht van het uitgevoerde bemonsteringsschema en de toegepaste vangsttechnieken. 

De bemonsterde locaties zijn aangeduid op Figuur IV.l. Door de gunstige weersomstandigheden 

en de vervroegde startdatum van het project zijn de afvissingen, in vergelijking met de vorige 

bemonsteringsperiade (Peeters et al., 1996), eerder op het jaar gebeurd (8/1 011996 tot 221111 '96 

i.p.v. 25/10/' 95 tot 7/3/'96), wat gunstig is voor het verkrijgen van een goed beeld van het 

visbestand van de vijvers. 

Tabel IV.l: Overzicht van het bemonsteringsschema met vermelding van de vangsttechniek De 

nummers tussen haakjes verwijzen naar de bemonsteringslocaties op Figuur !Vl. 

datum locatie (Kaart) vangsttechniek 

08/ 10/96 Blankaartvijver (1) schietfuiken 

(afsluiten zone vangst-hervangst) 

15/ 10/96 Blankaartvijver (1) enkele en dubbele schietfuiken 

21 / 10/96 Blankaartvijver (1 ,4,5,6) enkele en dubbele schietfuiken 

28/ 10/96 Blankaartvijver enkele en dubbele schietfuiken 

(1 ,4,5 ,6, 7,8,9) 

04/ 11196 Kasteelvijver (2) electravisserij 

05/ 11/96 Kasteelvijver (2) electrovisseri j 

06111 /96 Blankaartvijver enkele en dubbele schietfuiken 

( 1 ,4 ,5 ,6, 7 ,8,9) 

08111196 Visvijver (3) electravisserij 

15111196 Blankaartvijver enkele en dubbele schietfuiken 

(1 ,4,5,6, 7 ,8,9) 

22/11196 Visvijver (3) electravissen j 
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Figuur IV.l: Kaart van de Blankaart-, Vis- , en Kasteelvijver, met aanduiding van de 

bemonsteringslocaties. 

IV.l.l. De Blankaartvijver 

In de Blankaartvijver werd een kwantitatieve bemonstering uitgevoerd van de visgemeenschap in 

een afgesloten sector nabij de monding van de Ronebeek. Daarbij werd gebruik gemaakt van een 

vangst-hervangst-methode. Daarnaast werden aan de hand van dubbele schietfuiken ook 

kwalitatieve bemonsteringen uitgevoerd op enkele plaatsen in het littoraal en pelagiaal. 

IV.l.J.J. Vangst-hervangst-campagne 

Nabij de monding van de Ronebeek (zie Figuur IV.l) werd er een sector van 0,85 ha afgesloten 

met netten (maaswijdte 10 mm) en wekelijks bemonsterd met behulp van tien enkele en vier 

dubbele schietfuiken. Schietfuiken bestaan uit een zak en een opstaande vleugel. Via de vleugel 
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worden vissen in de zak geleid. De zak bestaat uit een aantal hoepels, die kleiner worden naar het 

uiteinde van de fuik toe. Binnenin de zak zijn trechtervormige netten aanwezig die maken dat 

vissen er wel in maar niet uit kunnen zwemmen. De enkele schietfuiken hebben een zak van 2 m 

en een vleugel van 1, 7 m. De hoogte van de vleugel en van de eerste hoepel van de fuik is 0,40 m. 

De maaswijdte van het net is 10 mrn. De dubbele schietfuiken bestaan uit een vleugel van 11 m, 

waarop aan beide uiteinden een zak van 7,7 m aansluit. De eerste hoepel is 0,90 m hoog. De 

maaswijdte van het net is 8 mrn. 

Bij iedere bemonstering werden de gevangen vissen ter plaatse gedetermineerd en werd hun 

lengte (nauwkeurigheid 1 mrn) en gewicht (nauwkeurigheid 1 gram) bepaald. Indien op een plaats 

meer dan honderd individuen van een soort gevangen werden, werden er honderd individueel 

gemeten en gewogen, en werd voor de overige dieren het totaal gewicht en het totaal aantal 

bepaald. 

De densiteit van het visbestand werd bepaald op basis van herhaald merken en terugvangen 

("Multiple Mark - Recapture Method"; Youngs & Robson, 1985). Er werden wekelij ks monsters 

van de visgemeenschap genomen, en bij elke terugvangst werden de ongemerkte vissen gemerkt 

en teruggezet. Vissen werden gemerkt door een klein stukje van één van de buik- of borstvinnen 

te knippen. De opeenvolgende verhoudingen van gemerkte en ongemerkte vissen in de 

terugvangsten kunnen worden gebruikt om de populatiegrootte te schatten volgens het 

mathematisch model van Darroch (Seber, 1973). De geschatte populatiegrootte is de iteratieve 

oplossing van de volgende vergelijking : 

u 

N 

u= L n ; - m ;(l + r)- m o; 

Hierbij is N de geschatte populatiegrootte, n; is het aantal gevangen individuen bij de i-de 

terugvangst, en u is het totaal aantal ongemerkte individuen gesomrnerd over alle monsters . Voor 

het berekenen van u wordt de totale vangst verminderd met het aantal gemerkte dieren (m) en het 

aantal dode dieren (mo). Bovendien wordt er rekening gehouden met de mortaliteit van de 

gemerkte vissen. Deze mortaliteit (= r) werd experimenteel bepaald door een aantal gemerkte 
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vissen gedurende een week in een leefnet te plaatsen, waarna het percentage overleden individuen 

vastgesteld werd. Mortaliteitspercentages werden bepaald voor baars, voorn en kolblei/brasem 

(resp. 25, 50 en 50 dieren. Bovenstaande vergelijking werd iteratief opgelost om tot een schatting 

van de populatiegrootte (van de afgesloten sector) te komen. De bekomen schatting van het aantal 

individuen werd omgerekend tot densiteiten uitgedrukt in aantal en biomassa per hectare. De 

omzetting van aantallen naar biomassa gebeurde door de aantallen te vermenigvuldigen met het 

gemiddeld gewicht van de gevangen individuen van elke soort. De vangst-hervangst-methode is 

enkel bruikbaar voor soorten die in voldoende aantallen bemonsterd werden (> 40 individuen 

over de hele bemonsteringscampagne). Om toch een densiteitschatting te bekomen voor enkele 

soorten die in lagere aantallen werden bemonsterd, zoals karper, paling en snoek, werd de 

densiteit berekend onder de hypothese dat alle aanwezige individuen van die soorten bemonsterd 

werden. De bekomen densiteiten zijn dan uiteraard te beschouwen als een onderschatting. 

IV.1.1.2. Kwalitatieve bemonstering 

Het pelagiaal en littoraal van de Blankaart werden met dubbele schietfuiken bemonsterd in drie 

locaties (zie Figuur IV.l : repectievelijk nrs. 4,5,6 en 7, 8, 9). De hieruit bekomen gegevens 

werden niet alleen gebruikt om een idee te krijgen van de soortensamenstelling van het 

visbestand in de vijver, maar ook om na te gaan in welke mate de bekomen densiteitsschatting 

representatief is voor andere delen van de vijver. 

De vangsten van de fuiken worden steeds uitgedrukt in Catch Per Unit of Effort (CPUE) en dit in 

gram of aantal per dag per fuik. Op deze manier kunnen gegevens van verschillende locaties waar 

met hetzelfde type fuik gelijktijdig bemonsterd werd, met elkaar vergeleken worden. 

IV.l.J.3. Lengte-frekwentiediagrammen 

Lengte-frekwentieverdelingen geven een beeld van het relatieve belang van de verschillende 

jaarklassen binnen een populatie van een specifieke soort. Op basis van de metingen die verricht 

werden tijdens de bemonstering werden er lengte-frekwentiediagrammen opgesteld voor alle 

soorten die in voldoende aantallen gevangen werden. Hierbij werden alle lengtebepalingen 

gebruikt die in de loop van de bemonsteringscampagnes verricht werden. 
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IV.1.1.4. Extrapolatie van de densiteitsschatting in de afgesloten sector 

Naar analogie met de vorige densiteitsschatting (winter 1995-1996) werd de densiteitschatting, 

via de vangst-hervangst-methode bekomen, van de afgesloten sector geëxtrapoleerd voor heel de 

Blankaartvijver. Dit werd gedaan op basis van twee hypothesen (Peeters et al., 1996). 

Hypothese 1 stelt dat de densiteit aan vissen in de afgesloten sector representatief is voor de 

sectoren waar de Rone-en Steenbeek uitmonden in de Blankaartvijver. De totale oppervlakte van 

het betreffende gebied werd op basis van kaartgegevens op 3 ha geschat. De densiteit van de 

overige 27 ha wordt bepaald door de densiteit (van de afgesloten sector) per soort te delen door 

de verhouding van de CPUE van de fuiken in de afgesloten sector en deze in het pelagiaal rond 

h~t eiland. 

Hypothese 2 stelt dat de in de afgesloten sector bekomen densiteitsschatting representatief is voor 

de gehele oeverzone van de vijver. Vermits in de bemonsterde sector de maximale afstand tot de 

oever 50 m is, hebben we voor de berekening van de oppervlakte van deze oeverzone een gordel 

van 50 m langsheen de oever beschouwd. De oppervlakte van de aldus gedefinieerde oeverzone 

werd via rastertelling op 16,8 ha geschat. De densiteit voor de overige 13,2 ha werd bepaald door 

de densiteit per soort te delen door de verhouding van de CPUE van de fuiken van de afgesloten 

sector met deze die werden opgesteld in het pelagiaal. 

IV.1.2. Vis- en Kasteelvijver 

Het visbestand van de Vis- en Kasteelvijver (zie Figuur IV.1 ; nrs. 2, 3) werd met behulp van 

electravisserij bemonsterd. Bij electravisserij wordt er, via gelijkstroom opgewekt door een 

generator, een electrisch veld in het water gecreëerd. Door het electrisch veld, werkzaam tot op 

een afstand van circa 1,5 m, worden de vissen verdoofd en zwemmen ze onwillekeurig in de 

richting van de anode met een schepnet. Er werd gebruik gemaakt van een toestel aangedreven 

met een generator (220 V) waar twee schepnetten op aangesloten worden. Een kabel in het water 

fungeerde als kathode, de schepnetten fungeerden als anode. Om een maximale efficiëntie te 

bekomen, werd er steeds gevist in stroken van 4 of 5 m breedte. De electrische velden van de 

schepnetten omvatten de volledige breedte van de sector. Elke sector werd bevist tot er geen 

vissen meer opgemerkt werden. 
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Voor de densiteitsschattingen van de Vis- en Kasteelvijver werd rekening gehouden met de 

gemeten vangstefficiëntie en de oppervlakte van de vijvers. Een week voor de eigenlijke 

afvissing werden 50 gemerkte vissen in de vijvers geplaatst. Uit het aantal teruggevangen 

gemerkte vissen werd de vangstefficiëntie afgeleid (Kasteel vijver : 11 , Visvijver : 45). Bij het 

bepalen van de vangstefficiëntie werd rekening gehouden met de overleving van de gemerkte 

vissen. Het aantal vissen dat overleed na vangen en merken werd bepaald door een beperkt 

aantal gemerkte vissen gedurende een week in een leefnet te plaatsen, waarna de mortaliteit 

vastgesteld werd. 

IV.2. RESULTATEN EN BESPREKING 

IV.2.1. De Blankaartvijver 

Voor de Blankaartvijver worden de resultaten weergegeven van de kwantitatiev 

bemonstering van de visgemeenschap, die uitgevoerd is in een afgesloten sector nabij de 

monding van de Ronebeek, evenals de resultaten van de kwalitatieve bemonsteringen op 

enkele plaatsen in het littoraal en pelagiaal (zie Figuur IV.l). De resultaten van zowel de 

kwantitatieve als kwalitatieve bemonsteringen worden gebruikt om tot een globale 

densiteitsschatting van het visbestand van de Blankaartvijver te komen. Bij elk onderdeel 

werd er een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van het najaar 1996 en de resultaten van 

bemonsteringscampagne tijdens de winter 1995-1996. 

IV.2.1.1. Soortenlijst 

In Tabel IV.2 wordt de in de huidige studie waargenomen visfauna van de Blankaartvijver 

vergeleken met vroegere occasionele bemonsteringen in de periode 1959-1978 (Decleer, in 

druk) en met de soortenlijst bekomen uit de bemonsteringscampagne in 1995-1996 (Peeters et 

al., 1996). Uit deze gegevens blijkt dat de soortenlijst bekomen uit de huidige 

visbestandopname sterk gelijkend is aan vorige observaties, en er zich geen trend naar 

soortenverarming heeft voorgedaan. In vergelijking met de periode 1995-1996 worden enkel 

de toen ook reeds zeer schaarse soorten zoals zeelt en snoekbaars niet meer waargenomen. Dit 

kan verklaard worden door de korte bemonsteringsperiode, een éénzijdige vangsttechniek 

(schietfuiken), het beperkt aantal bemonsteringsplaatsen (zie Figuur IV.1) of door het feit dat 

deze soorten enkel tijdens de winter naar de Blankaartvijver migreren, en in het najaar nog in 

de omliggende grachten verblijven. Bij de Keel werd door ons een dode graskarper 

waargenomen. Onze waarnemingen bevestigen dat bittervoorn zich vrij goed handhaaft in het 

B lahkaartbekken. 
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Tabel IV.2: Vergelijking van de vissen aangetroffen in de periodes 1959-1978, winter 1995-
1996 en herfst 1996. 

soortnaam 1959-1978 1995-1996 1996 
(winter) (najaar) 

brasem (Abramis brama) * * * 
kolblei (Blicca bjoerkna) * * * 
blankvoorn (Rulilus rutilus) * * * 
rietvoorn (Scardinius erylhrophlhalmus) * * * 
bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus) * * 
karper ( Cyprinus carpio) * * * 
graskarper (Clenophayngodon idella) * 
kroeskarper (Carassius carassius) * 
giebel (Carassius auralus gibelio) * * 
riviergrondel ( Gobio gobio) * * * 
vetje (Leucaspius delinealus) * 
alver (Alburnus alburnus) * * * 
zeelt (Tinca linea) * * 
am. dwergmeerval (Ameiurus nebulosus!melas) * 
30-stekelbaars (Gaslerosleus aculealus ) * * * 
1 00-stekelbaars (Pungilius pungilius) * 
baars (Per ca jluvialilis) * * * 
pos (Gymnocephalus cernua) * * * 
snoekbaars (Slizosledion lucioperca) * * 
snoek (Esox lucius) * * * 
paling (Anguilla anguilla) * * * 

IV.2.1.2. Densiteitsschatting 

Tabel IV.3 geeft een overzicht van het aantal gevangen individuen, het aantal teruggevangen 

gemerkte individuen en het aantal teruggevangen dode individuen van de vangst-hervangst

campagne in de afgesloten sector. Via de vangst-hervangst-methode (zie IV.l.l.l) wordt voor 

de afgesloten sector een schatting van het visbestand bekomen (Tabel IV.4) . De aantals- en 

biomassaverhoudingen in de afgesloten sector zijn weergegeven in Figuur IV.2. 
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Tabel IV.3 : Overzicht van het aantal gevangen individuen (n), het aantal teruggevangen 

gemerkte individuen (m) en het aantal teruggevangen dode individuen (mo) van de vangst

hervangst-campagne. 

datum IS-oktober 2I-oktober 28-oktober 6-november IS-november 
aantal n mo n m mo n m mo n m mo n m 

baars S2 47 II I s 30 4 2 26 s 2 7 2 

blankvoorn 3S4 I24 97 3 IS I38 8 IO 334 14 12 119 8 

brasem 24 4 I2 0 I I3 I I IO I 0 10 0 

giebel 3 I 4 0 0 3 0 0 IO I 2 IO I 

kolblei 399 I20 77 3 I7 8I s IS S44 8 I62 37 0 

pos 6 3 s 0 I 4 0 I I I 0 2 0 

rietvoorn 29 IO 2S I 2 14 2 I 60 4 8 I2 3 

karper I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

paling 38 0 23 I 0 9 I 0 II I 0 2 I 

snoek 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 
11 

Tabel IV.4 geeft het gemiddeld gewicht en de densiteiten (zowel aantallen als biomassa per 

ha) berekend op basis van de gegevens van de vangst-hervangst-campagne. Bij de berekening 

werd rekening gehouden met de bemonsterde oppervlakte (0,85 ha) . Van soorten die in te lage 

aantallen (< 40) gevangen werden, werd geen densiteitsschatting gemaakt op basis van de 

vangst-hervangst-gegevens. Het betreft hier alver, bittervoorn, karper, pos, riviergrondel en 

snoek. Paling werd niet gemerkt. Driedoornige stekelbaars werd tij dens deze campagne niet 

gevangen. Karper, paling en snoek werden voor de totale densiteit toch in rekening gebracht. 

De densiteit voor deze soorten werd berekend onder de hypothese dat alle aanwezige 

individuen van die soorten bemonsterd werden (onderschatting). 

De densiteit aan vis in de afgesloten sector was in 1995 ongeveer 10 keer groter dan in 1996 

(resp. 1668,0 kg/ha t.o.v. 158.6 kg/ha). Bij vergelijking van het visbestand tussen 1995 en 

1996 moeten we voorzichtig zijn aangezien het duidelijk is dat de densiteiten aan vissen in de 

afgesloten sector in 1995 sterk was beïnvloed door wintermigratie. Indien het om een 

concentratie aan vissen uit de Blankaartvijver ging, dan is bovenstaande vergelijking nog 

steeds geldig, maar we kunnen niet uitsluiten dat de hoge concentratie aan vissen aan de 

monding van de Rone beek in 1995 ook het resultaat was van migraties uit de omliggende 

gebieden (o.a. Houtensluisvaart en Stenensluisvaart). 
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Tabel IV.4: Gemiddeld gewicht van de in de afgesloten sector gevangen individuen van de 
verschillende soorten, en de berekende densiteiten van de verschillende soorten (in aantal per 
ha en kg per ha) op basis van de vangst-hervangst-campagne, alsook de totale densiteit van 
de visgemeenschap in de afgesloten sector. 

gemiddeld aantal/ha aantal/ha kg/ha kg/ha 
gewicht (g) (%) (%) 

baars 7,7 60,0 1,5 0,5 0,3 

blankvoorn 24,3 2187,1 53 ,0 53,2 33 ,5 

brasem 56,1 224,7 5,5 12,6 7,9 

giebel 622,0 71,8 1,7 44,6 28,2 

kolblei 13,4 1250,6 30,3 16,7 10,5 

rietvoorn 15,9 231 ,8 5,6 3,7 2,3 

karper 3200,0 1,2 < 0,1 3,8 2,4 

paling 192,8 97,6 2,4 18,8 11,9 

snoek 4000,0 1,2 < 0,1 4,7 3,0 

totaal 4124,7 158,6 

blankvoorn 53.0% 

rest 5.6% 

rietvoorn 5.6% 

brasem 5.5% 

kolblei 30.3% 

aantal(%) 

blankvoorn 33.5% 

kolblei 10.5% paling 11 .9% 

giebel 28.2% 

biomassa (%) 

Figuur IV.2 : Aantals- en biomassaverhoudingen binnen het visbestand van de afgesloten 

sector van de Blankaartvijver. Alle soorten die minder dan 5 % vertegenwoordigen, zijn 

gegroepeerd in de restgroep. 
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Ook met betrekking tot de soortensamenstelling moet worden opgemerkt dat een vergelijking 

met 1995 slechts opgaat in die mate dat de visbestandsopname in 1995 niet werd beïnvloed 

door migratie uit de nabij gelegen wateren. Blankvoorn en kolblei domineren de 

visgemeenschap. Bij de vorige bemonstering (1995-1996) was er vooral een dominantie van 

rietvoorn en blankvoorn. In vergelijking met 1995 kennen blankvoorn en rietvoorn in 1996 

een sterke procentuele daling in biomassa (resp. 60,4 % ~ 53,0 % en 21,4 % ~ 2,3 %). Dit 

gaat gepaard met een lichte stijging voor giebel, brasem en kolblei . Dit resulteert onder meer 

in veranderde gewichts- en aantalsverhouding voor brasemachtigen I voomachtigen 

(respectievelijk 1111 ~ 1/2 en 1/3 ~ 1/1,5). De trend naar verbraseming, dit is een sterke 

toename van jonge cyprinide vis zoals brasem en blankvoorn (Natuurbeschermingsraad, 

1994), was vorige bemonstering al initieel aanwezig in de hoge recrutering van brasem en 

kolblei, wordt ook in 1996 waargenomen. De gewichtsverhouding roofvis/witvis (1120) is in 

1996 verbeterd ten opzichte van de situatie in 1995 (1/137). Deze verbetering kan echter 

toegeschreven worden aan het feit dat in 1996 één grote snoek werd gevangen. De verhouding 

roofvis/witvis blijft te laag om de dreiging van verbraseming te beperken (De la Haye & 

Meijer, 1991). Dit is voomarnelijk te wij ten aan te lage densiteiten van snoek en baars (< 6 

kg/ha). 

IV.2.1.3. Kwalitatieve bemonsteringen 

Tabel IV.5 en IV.6 geven een overzicht van de vangstgegevens bekomen uit de kwalitatieve 

bemonsteringen (drie dubbele schietfuiken in het pelagiaal en in het littoraal) . 

Tabel IV.S: Vangstgegevens van de kwalitatieve fuikbemonstering (811 0 - 15111 / '96) in het 

pelagiaal (4,5, 6) en in het littoraal (7,8,9); in CPUE als aantal per dag per f uik (n/d/f). 

CPUE (n/d/f) pelagiaal littoraal 

fuik 4 5 6 7 8 9 
baars I I 0,08 0,78 I 0,07 
bittervoorn I I I 0,05 I I 
blankvoorn 0,71 0,50 1,52 0,81 0,14 I 
brasem I I 0,18 0,04 I I 
giebel 0,17 0,06 0,19 0,30 0,05 I 
karper 0,33 0,15 0,17 I I I 
kolblei 0,39 0,49 1 ' 18 0,8 1 I 0,49 
paling 0,13 I I I 0,1 I 
riviergrondel 0,06 I 0,07 I I I 
rietvoorn 1,36 0,63 4,60 1,75 0,51 1,01 

snoek I I I I I 0,08 
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Tabel IV.6: Vangstgegevens van de kwalitatieve fuikbemonstering (811 0 - 151111'96) in het 

pelagiaal (4,5,6) en in het littoraal (7,8,9) ; in CPUE als biomassa per dag per fuik (gldlj). 

CPUE (g/d/f) pelagiaal littoraal 

fuik 4 5 6 7 8 9 
baars I I 0, 64 5,99 I 0,57 
bittervoorn I I I 0,08 I I 
blankvoorn 17,17 12,25 36 ,85 19,81 3,47 I 
brasem I I 9, 90 2,08 I I 
giebel 104,80 35,56 117 ,24 184,30 29,62 I 
karper 207,50 96,35 10 3,5 I I I 
kolblei 5,25 6,55 15 ,83 10,89 I 9,21 
paling 24,10 I I I 18,36 I 
riviergrondel 1,26 I 1, 47 I I I 
rietvoorn 32,95 15 ,24 111 ,81 42,58 12,48 24,44 

snoek I I I I I 3,63 

Het aantal aangetroffen vissen is over het algemeen laag in vergelijking met de afgesloten 

sector. Ondanks de hoge vangstefficiëntie van fuiken voor paling, wordt ook paling weinig 

gevangen. Onze resultaten suggereren dat het visbestand van de Blankaartvijver zeer 

heterogeen is. Blankvoorn, kolblei, giebel en rietvoorn komen vrij algemeen voor over heel de 

vijver. Baars, bittervoorn en snoek houden zich voomarnelijk op in de oeverzone, terwijl 

karper en riviergrondel voornamelijk gevangen worden in het pelagiaal. 

In Tabel IV.8 worden de absolute vangstgegevens (als CPUE, in aantallen per dag per fuik) 

van de dubbele schietfuiken in de afgesloten sector vergeleken met die van de kwalitatieve 

vangstgegevens in het pelagiaal en het littoraal. De verschillen in vangstresultaat tussen de 

fuiken in de afgesloten sector en de fuiken erbuiten (pelagiaal en littoraal) kunnen 

gekwantificeerd worden door de verhouding per soort te berekenen van de CPUE van de 

kwantitatieve bemonstering tot de gemiddelde CPUE van het pelagiaal en de gemiddelde 

CPUE van het littoraal. Deze verhoudingen met betrekking tot de aantalsverhoudingen per 

soort worden ook in Tabel IV.7 weergegeven. 
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Tabel IV. 7: Vangstgegevens van de fuikbemonstering in de afgesloten sector (kwantitatief), in 
het pelagiaal en in het littoraal (in CPUE, nldlj) en verhoudingen van de CPUE (nlf/d) van de 
fuiken in de afgesloten sector tot de gemiddelde CPUE (n/f/d) van de fuiken in het pelagiaal 
(kwn/pel) en het littoraal (kwn/lit). 

CPUE (n/d/f) verhoudingen : 
kwantitatief pelagiaal littoraal kwn I pel kwn I lit 

baars 0,840 0,028 0,284 30,23 2,96 
blankvoorn 6,701 0,909 0,31 9 7,37 20,99 

brasem 0,432 0,059 0,012 7,34 35,00 

giebel 0,150 0,138 0,115 1,09 1,31 

karper 0,024 0,2 18 I 0,109 I 
kolblei 7,230 0,689 0,436 10,49 16,60 

paling 0,512 0,042 0,032 12,30 16,14 

rietvoorn 0,842 2,194 1,090 0,38 0,77 

snoek 0,007 I 0,027 I 0,25 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de vangstgegevens van de fuiken verschillen en dat bijna alle 

soorten meer gevangen werden in de afgesloten sector dan in de fuiken die opgesteld stonden 

buiten de afgesloten zone van de Blankaartvijver. Vooral voor baars, blankvoorn en brasem 

zijn de verschillen groter. Enkel karper, rietvoorn en snoek worden minder gevangen in de 

afgesloten sector. Deze verschillen kunnen twee oorzaken hebben: ofwel is de afgesloten zone 

een plaats met een relatief hoge densiteit aan vissen binnen de Blankaartvijver, ofwel 

verhoogt het afsluiten van een zone de vangstefficiëntie. 

IV.2.1.4. Densiteitsschatting voor heel de Blankaartvijver 

Tabel IV.8 geeft de densiteiten van de verschillende vissoorten in de Blankaartvijver zoals 

deze werden berekend door de resultaten van de vangst-hervangst-methode te extrapoleren op 

basis van de verhoudingen weergegeven in Tabel IV.7). 
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Tabel IV.8: Absolute en relatieve densiteiten in aantallen (n/ha) en biomassa (kg/ha) van de 

verschillende vissoorten voor de Blankaarvijver, berekend volgens hypothese I en 2. 

Hypothese I stelt dat de afgesloten sector enkel representatief is voor de zones aan de 

monding van de toevoerbeken, terwijl hypothese 2 stelt dat de afgesloten sector representatief 

is voor heel de fittorale zone (zie !VI. I. I) 

hypothese 1 hypothese 2 

n / ha % kg /ha % n I ha % kg I ha % 
baars 7,8 0,5 0,1 0,1 34,5 1,2 0,3 0,2 

blankvoorn 485,6 33,8 11 ,8 11 ,0 1355,2 48,2 32,9 24,7 

brasem 50,0 3,5 2,8 2,6 139,3 5,0 7,8 5,8 

giebel 66,6 4,6 41 ,4 38,5 69,2 2,5 43,1 32,2 

karper 9,8 0,7 31 ,4 29,2 5,4 0,2 17,3 12,9 

kolblei 232,3 16,2 3,1 2,9 752,8 26,8 10,1 7,5 

paling 16,9 1,2 3,3 3,0 58,2 2,1 11,2 8,4 

rietvoorn 566,6 39,4 9,0 8,4 395,5 14,1 6,3 4,7 

snoek 1,2 0,1 4,7 4,4 1,2 < 0,1 4,7 3,5 

Totaal 1436,9 107,6 2811,2 133,7 

Uit de vergelijking van de vangstgegevens (CPUE) van de fuiken in de afgesloten sector en de 

fuiken buiten de afgesloten sector (pelagiaal en littoraal) blijkt dat de afgesloten sector in 

1996 meer representatief was voor de ganse vijver dan in 1995. In 1995 was het verschil in 

vangstgegevens binnen en buiten de afgesloten sector vermoedelijk sterk beïnvloed door 

wintermigraties. We nemen aan dat in 1996 deze migratie waarschijnlijk nog niet had 

plaatsgevonden toen de sector werd afgesloten. We besluiten dat de visgemeenschap van de 

Blankaartvijver gekenmerkt wordt door een dominantie van planktivore en benthivere soorten 

en een zeer beperkt aandeel roofvis(< 4% van de totale biomassa). Om de overgang van een 

troebel naar een helder water te bevorderen is het wenselijk dat er tijdelijk binnen de 

visgemeenschap een verschuiving optreedt naar relatief lage densiteiten (< 50 kg/ha) van 

planktivore en bentivore soorten en een sterkere vertegenwoordiging van roofvis (Lammens et 

al., 1990; De la Haye & Meijer, 1991 ; Meijer et al. , 1995). 

IV.2.1. 5. Lengte-frekwentiediagrammen 

Figuur IV.3 geeft de lengte-frekwentiediagrammen van de belangrijkste vissoorten. Van 

karper, snoek en riviergrondel werden geen diagrammen opgesteld gezien het lage aantal 

gevangen individuen. 
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Figuur IV. 3 Lengte-frekwentiediagrammen voor de belangrijkste vissoorten van de 

Blankaartvijver, opgesteld op basis van alle gemeten vissen in zowel de kwantitatieve als de 

kwalitatieve bemonsteringscampagne. De balkjes boven de diagrammen geven voor 

blankvoorn, rietvoorn, baars, kolblei en brasem de eerste jaarklasse (0+) weer. 

32 



VISGEMEENSCHAP 

Uit de lengte-frekwentiediagrammen blijkt dat baars, blankvoorn en kolblei gekenmerkt 

worden door een hoog recruteringssucces. Bij rietvoorn is de recrutering beperkter. Het hoge 

recruteringssucces voor de meeste witvissoorten is niet verwonderlijk gezien de hoge 

planktondensiteiten in de Blankaartvijver (Lammens et al., 1987). Dit recruteringssucces 

wordt niet in dezelfde mate voortgezet naar de oudere jaarklassen. Voomarnelijk bij brasem 

en kolblei heeft zich de hoge recrutering van 1995 zich verder gezet naar een talrijke 1 + 

generatie in 1996. Brasem wordt bevoordeeld door troebel, open water met weinig of geen 

rr..acrofyten en werkt op zijn beurt de eutrofiëring verder in de hand (Lammens, 1989; 

Scheffer et al., 1993; voor meer informatie zie ook bijlage Peeters et a/.,1996). Er is een reëel 

gevaar dat het visbestand van de Blankaart evolueert naar een steeds verdergaande dominantie 

van benti- en planktivore soorten zoals brasem, kolblei en blankvoorn. Het hoge 

recruteringssucces van de witvissoorten wijst erop dat de roofvispopulatie niet voldoende 

ontwikkeld is om de witvispopulatie onder controle te houden (De la Haye & Meijer, 1991). 

Ondanks de relatief goede recrutering van baars, wordt er weinig grote baars (> 11cm) 

waargenomen. Grote baars en snoek zijn normaal gezien de voornaamste roofvissen in de 

Blankaartvijver, maar beide zijn zeldzaam. In tegenstelling tot 1995 was er in 1996 jonge 

snoek aanwezig, maar geen jonge karper. Van paling en giebel werden geen juvenielen 

waargenomen. 

Het lengte-frekwentiediagram van blankvoorn suggereert een cyclus waarbij er slechts om de 

twee jaar een goede natuurlijke recrutering is (zie ook Peeters et al., 1996). Vermits andere 

witvissoorten cyclus niet een dergelijke cyclus hebben en de roofvispopulatie zwak 

ontwikkeld is, kan predatiedruk niet de oorzaak zijn. Townsend en Perrow (1989) stellen dat 

eutrofiëring via twee mechanismen kan resulteren in een tweejaarlijkse cyclus bij Blankvoorn. 

Het eerste mechanisme stelt dat competitie tussen de 0+ vissen en de geslachtsrijpe vissen de 

groei en vruchtbaarheid reduceert in het jaar volgend op een jaar met hoog recruteringssucces 

(Perrow et al., 1990). Bovendien zou bij goede groei blankvoorn al na twee (in plaats van 

drie) jaar geslachtsrijp zijn. Aldus wordt een jaar met goede recrutering twee jaar later 

gevolgd door opnieuw een jaar met goede recrutering (Wyatt, 1988). 

IV.2.1.6. Evaluatie van de snoekuitzetting 

De kleine snoeken (20-30 cm lichaamslengte) die werden waargenomen zijn waarschijnlijk 

afkomstig van de uitzetting van 2700 jonge snoekjes in het vomjaar van 1996, als onderdeel 

van het operationeel programma 'Ecologisch Impulsgebied IJzervallei' . Een klein deel van de 

uitgezette snoeken slaagt er blijkbaar in te overleven in de Blankaartvijver (geschatte aantal 

1,2 per ha ; circa 1 % overleving. De grote snoek is waarschijnlijk afkomstig van vorige 

uitzettingen in de omliggende polders (1993: Stenensluisvaart; 1994: Kerkevaart ; 1995: 

I-Îoutensluisvaart; zie Peeters et al., 1996). 
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IV.2.2. De Visvijver 

I V. 2.2.1. Densiteitschatting 

Aangezien 2 van de 45 vissen die in een leefnet werden gehouden stierven, werd de mortaliteit 

tengevolge van stress veroorzaakt door het vangen en merken van de vissen bepaald als 4,5 %. 

Op basis van het aantal gemerkte vissen die teruggevangen werd (37 van de 45) en de 

experimenteel bepaalde mortaliteit werd de vangstefficiëntie geschat op 86 %. De 

vooropgestelde 90 % werd niet gehaald, wat voornamelijk te wijten is aan een zeer 

onregelmatig bodemprofiel. 

Tabel IV.8 geeft een overzicht van de densiteiten van de verschillende soorten, in aantallen en 

biomassa. Bij de omrekening naar totale densiteiten voor de ganse vijver, werd rekening 

gehouden met de oppervlakte van de vijver (0,74 ha) en met de vangstefficiëntie (86 %). De 

totale biomassa wordt geschat op 55 kg/ha. Alle gevangen individuen van alle soorten behalve 

snoek en een fractie van baars (roofvis) werden verwijderd. Dit resulteerde in een reductie van 

de totale biomassa met 24 kg. Rekening houdend met de vangstefficiëntie werd de totale 

biomassa die overbleef na de ingreep geschat op 16 kg(= 8,2 kg snoek + 3,1 kg baars + 4,8 kg 

restpopulatie ), of 21 kg per ha. 

Tabel IV. 8: Het visbestand van de Visvijver: vangstgegevens en densiteiten (aantal per ha en 

kg per ha) voor de verschillende soorten. 

soort aantal densiteit biomassa densiteit 

(gevangen) (nlha) % (kg)(gevangen) (kg/ha) % 
I I 

1 Od-stekelbaars 1 2 I < 0,1 < 0,1 < 0,1 I < o,1 

alver 46 72 1,5 0,1 0,1 0,3 

baars 2076 3225 66,7 8,2 12,7 23 ,3 

blankvoorn 28 44 0,9 1,9 2,9 5,4 

giebel 1 2 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 0,1 

karper 1 2 < 0,1 5,8 9,0 16,5 

kolblei 4 6 0,1 0,1 0,1 0,2 

paling 11 17 0,4 2,2 3,4 6,2 

rietvoorn 901 1400 28,9 8,8 13 ,6 25 ,0 

snoek 44 68 1,4 8,1 12,5 23 ,0 

Totaal 3113 483 35,1 54,l 
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Figuur IV.4 geeft de biomassa- en aantalsverhoudingen van de visgemeenschap van de 

Visvijver weer. Snoek en baars vertegenwoordigden 46,3 % van de totale biomassa. 

Numerisch wordt het visbestand gedomineerd door baars (66,7 %) en rietvoorn (28,9 %). 

Kolblei komt in zeer lage aantallen voor en brasem werd niet gevangen. De aantalsverhouding 

brasemachtigen I voomachtigen bedroeg 11250, de gewichtsverhouding 1/100. De densiteit 

aan bodemwoelende soorten (karper, giebel, grote brasem) was laag (9 kg/ha) en werd 

voornamelijk bepaald door het voorkomen van één grote karper. 

baars 66.7% 

snoek 1.4% 

rest 3.0% rietvoorn 28.9% 

aantal(%) 

rietvoorn 25.0% 

rest 12.1% 
snoek 23.0% 

karper 16.5% 

biomassa (%) 

Figuur. IV.4 : Aantals- en biomassaverhoudingen in het visbestand van de Visvijver. Alle 
soorten die minder dan respectievelijk 1 %en 5 % vertegenwoordigen, zijn gegroepeerd in de 
restgroep. 
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IV.2.2.2. Lengte-frekwentiediagrammen 

Aan de hand van de lengte van de bemonsterde vissen werden er lengte

frekwentiediagrammen opgesteld van de belangrijkste soorten. De diagrammen worden 
weergegeven in Figuur IV.5 . 
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Figuur IV.S : Lengte-frekwentiediagrammen van de belangrijkste vissoorten in de Visvijver, 

opgesteld op basis van alle gemeten vissen. 

In 1996 kende baars een goede recrutering, terwij l rietvoorn werd gekenmerkt door een 

matige en blankvoorn door een slechte recrutering. Tijdens de bemonsteringen werden er 42 

kleine snoeken (10-40 cm lichaamslengte) waargenomen, hoogst waarschijnlijk afkomstig van 

de uitzetting (175 zesweekse snoek) in het vomjaar van 1996, zodat men kan stellen dat de 

jonge snoek zich zeer goed kon handhaven (circa 24 % overleving). Het is inderdaad mogelijk 

dat de in de Visvijver aanwezige grote snoeken zich in 1996 hebben voortgeplant. Onze 

gegevens laten niet toe om vast te stellen hoeveel van de aanwezige jonge snoek effctief 

afkÖmstig is van de uitzetting, dan wel van natuurlijke recrutering. 
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IV.2.2.3. Evaluatie van de ABB-ingreep: vergelijking van het visbestand in de 
Visvijver in 1995 en 1996 

In het kader van Actief Biologisch Beheer werd in het najaar van 1995 het visbestand van de 

Visvijver gereduceerd tot 12 kg/ha (verwijdering van alle soorten uitgezonderd snoek; Peeters 

et al., 1996) en werden er in het voorjaar van 1996, als onderdeel van het operationeel 

programma 'Ecologisch Impulsgebied IJzervallei ', 175 zesweekse snoekjes in deze vijver 

uitgezet. 

In 1995 en 1996 werden grotendeels dezelfde visoorten in de Visvijver waargenomen. Naast 

het voorkomen van één karper in 1996, valt vooral de aanwezigheid van alver op. Tijdens de 

bemonstering in 1995 werd deze soort niet aangetroffen. Men kan hier wel opmerken dat 

voornamelijk de kleinere individuen van deze soort moeilijk te onderscheiden zijn van 

rietvoorn. 

In beide jaren werd de Visvijver gekenmerkt door een totale visbiomassa tussen de 55 en 60 

kg/ha. De soortensamenstelling was echter sterk verschillend. In 1995 werd de 

visgemeenschap gedomineerd door blankvoorn en rietvoorn, waarbij beide soorten samen 

67,5 %van de totale biomassa vertegenwoordigden. Bijna alle soorten die werden verwijderd 

tijdens de afvissing in 1995 daalden in absolute en relatieve biomassa. In 1996 was het relatief 

aandeel van blankvoorn en rietvoorn gedaald tot 30,3 % van de totale biomassa, en de 

relatieve biomassa van kolblei en brasem die in 1996 (0,2 %) bedroeg, was eveneens 

gereduceerd in vergelijking met 1995 (1,7 %). Vermoedelijk omdat de stekels op de rug van 

baars de effectieve predatiedruk op deze soort van snoek beperken (Diehl & Eklov, 1995), 

kende baars in 1996 wel een goede recrutering en nam in absolute biomassa toe. In 1996 

vertegenwoordigden snoek en baars ongeveer 46,6 % van de biomassa. Hierdoor verbeterde 

de gewichtsverhouding van roofvis/witvis van 1/4 in 1995 naar 1/2 in 1996. Baars en snoek 

werden in 1996 de dominante soorten van de visgemeenschap in de Visvijver. 

De verschuiving in de visgemeenschap van een dominantie van planktivoren naar piscivoren 

is op korte termijn een gunstige evolutie (Meijer et al., 1995), omdat een sterke reductie aan 

bentivoren en planktivoren, via de trofische cascade (Carpenter et al., 1985; Carpenter & 

Kitchell, 1993), kan leiden naar een toestand met helder water en een goed ontwikkelde 

macrofytenvegetatie (Jeppesen et al., 1990; De la Haye & Meijer; 1991; Van Berkurn et al., 

1995). 
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. IV.2.3. De Kasteelvijver 

IV.2.3.1. Densiteiten 

Aangezien 1 van de 11 vissen die in een leefnet werden gehouden stierf, werd de mortaliteit 

tengevolge van stress veroorzaakt door het vangen en merken van de vissen bepaald als 9,1 %. 

Op basis van het aantal gemerkte vissen die teruggevangen werd (9 van de 11) en de 

experimenteel bepaalde mortaliteit (9,1 %) werd de vangstefficiëntie voor de Kasteelvijver 

geschat op 91 % . 

Tabel IV.9 geeft een overzicht van de densiteiten van de verschillende soorten, in gevangen 

aantal en biomassa. Bij de omrekening naar totale densiteiten voor de ganse vijver, werd ook 

hier rekening gehouden met de oppervlakte van de vijver (0,63 ha) en met de vangstefficiëntie 

(91 %). De totale biomassa bedraagt 57 kg/ha. Na de afvissing werden snoek, baars, rietvoorn, 

bittervoorn en paling teruggeplaatst, de andere soorten werden verwijderd . Dit resulteerde in 

een reductie van de totale biomassa met 14,9 kg. Rekening houdend met de vangstefficiëntie 

werd de totale biomassa die overbleef na de ingreep geschat op 20,7 kg of32,9 kg per ha. 

Tabel IV.9: Het visbestand van de Kasteelvijver: vangstgegevens en densiteiten voor de 

verschillende soorten. 

soort aantal densiteit biomassa densiteit 

(gevangen) (n/ha) % (kg) (gevangen) (kg/ha) % 

1 Od-stekelbaars 1 2 

I 
< 0,1 < 0,1 . < 0,1 

I 
< 0,1 

alver 72 126 2,2 0,1 0,1 0,1 

baars 237 413 I 7,2 4,0 7,0 I 12,4 

bittervoorn 310 541 I 9,4 0,4 0,7 I 1,2 

blankvoorn 213 372 I 6,4 8,7 15,2 I 26,8 

brasem 11 19 I 0,3 1,7 3,0 I 5,3 

kolblei 167 291 I 5,0 4,4 7,6 I 13,4 

paling 16 28 I 0,5 1,5 2,7 I 4,6 

rietvoorn 2260 3942 I 68,3 6,2 10,8 I 19,1 

snoek 24 42 I 0,7 5,4 9,5 I 16,8 

TOTAAL 3311 5775 32,4 56,5 

De soortenlijsten voor de Kasteelvijver en Visvijver komen sterk overeen en ook de biomassa 

per ha van beide vijvers (54,5 en 56,5 kg) is sterk gelijkend. Beide vijvers verschillen wel 
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sterk in relatieve abundantie van de verschillende soorten. Giebel en karper kwamen enkel 

voor in de Visvijver, bittervoorn en brasem enkel in de Kasteelvijver. Figuur IV.6 geeft de 

biomassa- en aantalsverhoudingen van de visgemeenschap weer in de Kasteelvijver. 

blankvoorn 6.4% 
bittervoorn 9.4% 

baars 7.2% 

rietvoorn 68.3% 
rest 8.8% 

aantal(%) 

blankvoorn 26.8% 

baars 12.4% 

rietvoorn 19.1% 

snoek 16.8% 
rest 24.9% 

biomassa (%) 

Figuur. IV 6: Aantals- en biomassaverhoudingen in het visbestand van de Kasteelvijver. Alle 

soorten die minder dan respectievelijk 5 % en 10 % vertegenwoordigen, zijn gegroepeerd in 

de restgroep. 

De biomassa-verhoudingen v;m de verschillende vissoorten ZIJn m de Kasteelvijver 

gelijkmatig verdeeld over een aantal soorten. Blankvoorn, rietvoorn, snoek en baars 

vertegenwoordigen het grootste deel van de biomassa (75 %) vertegenwoordigden. De 

rietvoornpopulatie bestaat voomarnelijk uit kleinere individuen, zodat rietvoorn numerisch de 

visgemeenschap domineert (68,3 %). De gewichtsverhouding brasemachtigen I voomachtigen 

bedraagt 1/3, de aantalsverhouding 1116. De densiteit aan bodemwoelende vissen was laag 

(1kg/ha) en wordt voomarnelijk bepaald door het voorkomen van grote brasem. 
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IV.2.3.2. Lengte-frekwentiediagrammen 

Aan de hand van de lengte van de bemonsterde vtssen werden er lengte
frekwentiediagrammen opgesteld (Figuur IV.7). 

baars (n=112) 

20 

10 

M ~ ~ 20 ~ ~ ~ ~ 

lengte (cm) 

blankvoorn (n=100) 
70 

20 

10 

lengte (cm) 

bittervoorn (n=1 00) 

rietvoorn (n=121) 
~ .----------------------------------

~ 45 

!40 
,%l l5 

1 30 

~25 

20 

15 

10 

lengte (cm) 

alver (n=72) 
~ ----------------------------------~ 

~ :15 

"' .!!. 30 I 

~ 25 1 
~ 
~ 20 

IS 

10 

Figuur IV.7 

lengte (cm) 

kolblei (n=1 00) 
~ ----------------~----------------. 

~ 40 

"' ,!!.35 

" Ë 30 

125 
g 20 

IS 

10 

lengte (cm) 

lengte (cm) 

Lengte-frekwentiediagrammen van de belangrijkste vissoorten in de 

Kasteelvijver, opgesteld op basis van alle gemeten vissen. 
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De meeste soorten kennen een beperkte recrutering; enkel baars en blankvoorn vormen hierop 

een uitzondering. Er werden 22 kleinere snoeken (15-35 cm lichaamslengte) waargenomen, 

hoogst waarschijnlijk afkomstig zijn van de uitzetting (175 zesweekse snoek) in het voorjaar 

van 1996. In vergelijking met de Visvijver kent de uitgezette snoek in de Kasteelvijver een 

minder goede overleving (circa 13 %). Terwijl in 1995 geen snoek gevangen werd, vonden we 

in 1996 wel twee grote snoeken(> 40 cm). 

IV.2.3.3. Evaluatie van de ABB-ingreep: vergelijking van het visbestand in de 
Kasteelvijver in 1995 en 1996 

In het kader van Actief Biologisch Beheer werd in het najaar van 1995 het visbestand van de 

Kasteelvijver gereduceerd tot 88 kg/ha (verwijdering van karper, giebel, blankvoorn, brasem 

en kolblei; Peeters et al., 1996) en werden er in het voorjaar van 1996, als onderdeel van het 

operationeel programma 'Ecologisch Impulsgebied IJzervallei ', 175 zesweekse snoekjes in 

deze vijver uitgezet. 

In 1995 werden alver, tiendoornige-stekelbaars, snoek en bittervoorn niet aangetroffen in de 

Kasteelvijver. Men kan hier wel opmerken dat alver, en dan voornamelijk de kleinere 

individuen, moeilijk te onderscheiden is van rietvoorn. Tiendoornige-stekelbaars komt ook in 

1996 slechts in kleine aantallen voor in de Kasteelvijver. De jonge snoek werd in 1996 

uitgezet en de in 1996 waargenomen bittervoorn is vermoedelijk afkomstig van de 

Blankaartvijver (zie IV .2.1.1 ). 

In de Kasteelvijver werd het visbestand in 1995 minder drastisch gereduceerd dan in de 

Visvijver, aangezien rietvoorn niet werd verwijderd. Toch was, . door de reductie van het 

visbestand en de snoekuitzetting, ook in de Kasteelvijver een duidelijke verschuiving in de 

visgemeenschap merkbaar. Dit uitte zich in de eerste plaats in een reductie van de totale 

biomassa, van 186 kg/ha in 1995 naar 56 kg/ha in 1996. Ook de soortensamenstelling 

veranderde. In 1995 was de visgemeenschap van de Kasteelvijver gedomineerd door 

blankvoorn en rietvoorn, die ~amen 90 % van de totale biomassa vertegenwoordigden. In 

1996 zijn deze soorten nog aanwezig, maar hun relatieve biomassa is gehalveerd tot 46 %. 

Gelijklopend met de Visvijver, kende de Kasteelvijver tussen 1995 en 1996 een sterke stijging 

in relatieve biomassa van baars en snoek (respectievelijk van 0,7% baars en geen snoek, naar 

12,4% baars en 16,8 %snoek). Ofschoon Blankvoorn wel werd verwijderd en rietvoorn niet, 

was in 1996 de relatieve biomassa van beide soorten vrij gelijkwaardig. Rietvoorn, met een 

kleinere gemiddelde lengte, kende vermoedelijk een grotere effectieve predatiedruk door 

snoek dan blankvoorn (Eklöv & Harnrin, 1988), zodat de absolute biomassa van rietvoorn 

zelfs daalde van 72,4 kg/ha in 1995 naar 13,6 kg/ha in 1996. 
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In tegenstelling met de Visvijver verhoogde de relatieve verhouding van brasem en kolblei in 

1996 in de Kasteelvijver (18,8 %van de biomassa), in vergelijking met 1995 (6,5 %van de 

biomassa), maar de absolute biomassa daalde lichtjes. De gewichtsverhouding roofvis/witvis 

in de Kasteelvijver verbeterde van 1/129 in 1995 naar 1/4 in 1996. Zowel in de Kasteelvijver 

als in de Visvijver was de recrutering van baars laag of onbestaand in 1995, en hoog in 1996. 

Juvenielen van baars ondervinden een grote voedselcompetitie met blankvoorn (Jachner, 

1991) en de verminderde densiteiten van blankvoorn hebben waarschijnlijk geleid tot het 

11 recruteringssucces van baars in 1996. 

fl 

IV.2.4. Samenvattend overzicht van de veranderingen binnen de 
visgemeenschap 

Tabellen IV .1 0 en IV .11 geven een chronologisch overzicht van de densiteitsveranderingen 

voor de belangrijkste vissoorten in respectievelijk de Kasteel- en Visvijver. De weergegeven 

densiteiten van de na afvissing teruggezette vissen zijn maximale waarden, gezien de 

handelingen tijdens de bemonstering een gering negatief effect hebben op de overleving (Bart 

Denayer, pers. med.). De densiteitsgegevens van de visgemeenschap van de Blankaartvijver 

worden niet weergegeven, omdat we vermoeden dat onze schatting van de populatie-omvang 

in 1995 in sterke mate beïnvloed was door wintermigraties. 

Tabel IV.JO.: Overzicht van het verloop van de densiteiten van de totale visbiomassa en de 

biomassa van enkele belangrijke soorten (blankvoorn, rietvoorn, kolblei, brasem, baars en 

snoek) in de Kasteelvijver in relatie tot de afvissing en recrutering in 199 5 en 1996. De 

densiteiten zijn uitgedrukt in kg per ha. 

visbestand blankvoorn rietvoorn kolblei/brasem baars snoek totale biomassa 

winter '95 

- voor reductie 95,8 72,4 12,0 1,4 I 186,0 

- na reductie 8,6 72,4 1,1 1,4 I 87,6 

In het voorjaar van 1996 werden 175 zesweekse snoekjes (in totaal circa 0,5 kg) uitgezet. 

najaar '96 

-voorreductie 15 ,2 10,8 10,6 7,6 9,5 

=-~n~a~r~ed~u~c~tie~======~1~,4~====~1~0~,8========~1,=0=======7~,6======9 , 5 
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Tabel IV.ll.: Overzicht van het verloop van de densiteiten van de totale visbiomassa en de 

biomassa van enkele belangrijke soorten (blankvoorn, rietvoorn, kolblei, brasem, baars en 

snoek) in de Visvijver in relatie tot de afvissingen recrutering in 1995 en 1996. De densiteiten 

zijn uitgedrukt in kg per ha. 

visbestand blankvoorn rietvoorn kolblei/brasem baars snoek totale biomassa 

winter '95 

- voor reductie 26,5 13,8 1,0 5,3 4,9 59,7 

- na reductie 2,3 1,2 < 0,1 0,5 4,9 12,1 

In het vooijaar van 1996 werden 175 zesweekse snoekjes (in totaal circa 0,5 kg) uitgezet. 

najaar '96 

- voor reductie 

- na reductie 

2,9 

0,2 

13,6 

1,2 
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V. WATER- EN OEVERPLANTEN 

V.J. DETERMINATIE EN OPVOLGING VAN DE NOG 

AANWEZIGE WATERPLANTEN OP DE VIS- EN 

KASTEEL VIJVER 

Macrofyten zijn sinds 1985 volledig verdwenen van de Blankaartvijver. Decleer (in druk) 

geeft een goed overzicht van de verschillende stadia van het verdwijnen van de verschillende 

soorten. Op de Vis- en Kasteelvijver kwam tot voor enkele jaren nog een vrij rijke en diverse 

macrofytenvegetatie voor. Deze twee vijvers zijn minder onderhevig aan eutrofiëring dan de 

Blankaartvijver. De beide vijvers bevatten nog een oud bestand aan Waterlelie (Nymphaec: 

alba). Er is echter een achteruitgang van de vitaliteit en de planten zijn onderhevig aan vraat 

door muskusratten. De muskusrat (Ondatra zibethica) blijkt een voorkeur te hebben voor 

Waterlelie : vruchten, bloemen, de wortels en zelfs de wortelstokken worden aangevreten 

(Reine, 1978; Danell, 1978). Verjonging van het bestand was niet mogelijk omdat de 

omstandigheden niet toelieten dat zaden ontkiemden (Decleer, in druk) . Gekroesd 

fonteinkruid (Potamogeton crispus) is door Gryseels (1985) nog gesignaleerd in de 

Kasteelvijver, terwijl door dezelfde auteur Fijn hoornblad (Ceratophyllum submersum) zowel 

in de Visvijver als in de Kasteelvijver werd waargenomen. 

V.1.2. Materiaal en methode 

V.1.2.1. Bedekkingsgraad 
De Kasteel- en Visvijver werden door Drs. Wouter Rommens vanaf augustus 1996 

tweewekelijks geïnventariseerd op de aanwezigheid van macrofyten. Tot de macrofyten 

worden zowel de hogere waterplanten, kranswieren, draadwieren als aquatische levermossen 

(Riccia jluitans) gerekend (Den Hartog & Segal, 1964). Zowel in de Kasteel- als Visvijver 

werd gewerkt m.b.v. transecten op 10 vaste plaatsen (Figuur V.1 en Figuur V.2). Op elk 

transeet werd de aan- of afwezigheid van waterplanten genoteerd. De ligging van de 

transecten werd zo gekozen dat ze representatief waren voor de volledige oppervlakte. 

Daarnaast werden de waterleliebedden opgemeten op 15/08/96. 

44 



WA TER- EN OEVERPLANTEN 

1 I I 
I i 

4 
I i 

' 
i 5 

I 
I \ 

6 
I I 
I .. 
i I 9 .I \ 

I .I 

i i I ·, 

Figuur V. I :Ligging van de verschillende trallSecten op de Visvijver. 
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Figuur V.2: Ligging van de verschillende franseeten op de Kasteelvijver. 

Op basis van bemonsterde waterplanten voor de verschillende transecten binnen beide vij vers, 

werd de procentuele bedekkingsgraad van macrofyten in de Vis- en Kasteelvijver geschat. 

Deze inventarisatie werd om de twee weken toegepast zodat eventuele verschuivingen in de 

bedekkingsgraad van de verschillende waterplanten konden gevolgd worden. Er dient 

opgemerkt te worden dat door het tijdstip van inventariseren bepaalde soorten (o.a. 

Waterranonkels, Ranunculus sp.) eventueel gemist werden. Moeilijk te determineren soorten 

werden op naam gebracht door Dr. L. Vanhecke en Dr. P. Compère van de Nationale 

Plantentuin van Meise. 
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V.l.l.2. Biomassa en nutriëntgehalte 

Op de Kasteelvijver werd geen massale ontwikkeling van waterplanten vastgesteld, zodat er 

geen biomassabepalingen werden verricht. Op de Visvijver werd wel een massale 

ontwikkeling van macrofyten vastgesteld. Hier werd op vier door toeval bepaalde plaatsen de 

biomassa van de macrofytenvegetatie ingeschat door het wegen van het asvrij drooggewicht 

van de waterplanten die voorkwamen op een oppervlak van 1 m2 • Met behulp van een 

kwadrant werden de waterplanten op een oppervlakte van 1 m2 afgeoogst. Het afgeoogste 

plantenmateriaal werd eerst 10 minuten bij 105 oe en daarna bij 80 oe gedroogd tot een 

constant gewicht. Een deel werd verast om de relatie tussen droog- en asgewicht te kennen. 

Met de bekomen gegevens werd het asvrij drooggewicht berekend. 

V.1.3. Resultaten & bespreking 

V.l.3.1. Kasteelvijver 

V.1.3.1.1. Soortenbestand en bedekkingsgraad 

Voor elke soort wordt in Tabel V.1 en Figuur V.3 de abundantie weergegeven. 

Tabel V.l : Abundundantie van de verschillende soorten macrofylen op de Kasteelvijver, 

uitgedrukt in m2 op de totale oppervlakte (gebruikte code: + :< 1m2 (zeer schaars) of slechts 

enkele exemplaren; ++: 1-10m2
; +++: 10-1 00 m2

; ++++ >100m2 of algemeen). 

Soort Abundantie 

Gekroesd fonteinkruid (Potamogeton crispus) + 
Klein fonteinkruid (Potamogeton berchtoldii) ++ 

Gedoomd hoorriblad ( Ceratophyllum demersum) + 

Gele plomp (Nuphar luteum) + 
Witte waterlelie (Nymphaea a/ba) ++++ 
Zannichellia (Zannichellia palustris) +++ 
Kranswier (Chara globularis) + 
Gevleugeld sterrekroos (Callitriche stagnalis) ++++ 

Doorschijnend sterrekroos (Callitriche truncata subsp . pedicellata) +++ 
Draadwieren (diverse soorten) +++ 
Watervorkje (Ricciajluitans) + 

De bedekicingsgraad van de belangrijkste macrofyten uitgedrukt m % van de totale 

oppervlakte van de Kasteelvijver is weergegeven in Tabel V.2. 
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De waterleliebedden werden apart opgemeten. De oppervlakte van de Kasteelvijver bedekt 

door Waterlelie (Nymphaea a/ba) bedraagt ca. 350m2 (5 ,5 %). 

Tabel V.2 : Geschatte bedekkingsgraad van de belangrijkste macrofylen in de Kasteelvijver 

uitgedrukt in % van de totale oppervlakte. 

datum Callitriche sp. Callitriche draadwieren naakte bodem andere 

truncata 

09/08/96 5,4 3,2 2,0 89,4 < 1 

23/08/96 5,0 3,3 2,5 89,2 < 1 

04/09/96 3,2 3,0 2,1 91 ,7 < 1 

19/09/96 5,8 2,9 1,0 90,3 < 1 

28/09/96 6,0 2,5 0,8 90,7 < 1 

10/ 10/96 6,0 2,1 0,7 91 ,2 < 1 

26/10/96 6,1 2,1 0.5 92,3 < 1 

Uit de tabel blijkt dat de naakte bodem gemiddeld meer dan 90 % van de oppervlakte beslaat. 

De globale bedekkingsgraad van de verschillende soorten is derhalve laag. De submerse 

vegetatie wordt gedomineerd door Callitriche soorten en diverse soorten draadwieren. 

V.1.3.1.2. Moeras- en oeverplanten 

Langsheen de oever van de Kasteelvijver komen volgende soorten oever- en moerasplanten 

voor. 

Gele lis (Iris pseudacorus) 

Harig wilgeroosje (Epilobium hirsutum) 

Hoge ciperzegge (Carex pseudocyperus) 

Kale jonker (Cirsium palustre) 

Kleine lisdodde (Typha angustifolia) 

Moeras-vergeet-mij-nietje (Myosotis palustris) 

Pitrus (Juncus effusus) 

Sterrekroos (Callitriche sp.) 

Waterpeper (Polygonum hydropiper) 

Waterweegbree (A lis ma plantago-aquatica) 

Wolfspoot (Lycopus europaeus) 

De oevervegetatie is vrij goed ontwikkeld. In tegenstelling tot de Visvijver is er minder 

beschaduwing door bomen. 
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Callitriche sp. 

Stompbladig sterrekroos (Callitriche tnmcata) 
Gekroesd fonteinkruid (Potamogeton crispus) 
Klein fonteinkruid (Potamogeton berchtoldii) 

Witte waterlelie (Nymphaea a/ba) 

Figuur V.3 : Typisch profiel van de groei van macrofyten in de Kasteelvijver 

10 cm 
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Figuur V.3 . geeft een typisch profiel van de macrofytenvegetatie in de Kasteelvijver. De 

bedekking met waterplanten in de Kasteelvijver beperkt zich hoofdzakelijk tot een twee meter 

brede littorale zone tot ca. 0,45 meter diepte. Dieper in het water komen geen macrofyten 

voor, behalve een zeer plaatselijke ontwikkeling van draadwieren (Rhizoclonium sp., 

Vaucheria sp.). Toch komen er enkele zeldzame soorten voor. Klein fonteinkruid 

(Potamogeton berchtoldii) is zeldzaam in de polders. In het verleden werd deze soort 

mogelijk verward met Tenger fonteinkruid (Potamogeton pusillus) . Doorschijnend sterrekroos 

(Callitriche truncata Guss. var. occidenta/is (Rouy) Schotsman) is een voor Europa erg 

zeldzame soort. Er zijn in België slechts enkele standplaatsen bekend (Vanhecke, 1976). Het 

is een pionierssoort die voorkomt op grijze klei (Vanhecke, 1985). De Kasteelvijver is een 

nieuwe vindplaats voor deze soort. In de nabije omgeving komt deze soort nog op enkele 

andere plaatsen voor (o.a. in een aanzitput te Woumen). 
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V.1.3.2. Visvijver 

V.1.3.2.1. Soortenbestand en bedekkingsgraad 

Tabel V.3 geeft aan welke soorten aangetroffen werden op de Visvijver en in welke 

abundantie ze voorkomen. De oppervlakte bedekt door Waterlelie (Nymphaea a/ba) bedraagt 

ca. 150m2 (2,0 %). 

Tabel V.3 : Abundundantie van de verschillende soorten macrofyten op de Visvijver, 

uitgedrukt in m1 op de totale oppervlakte (gebruikte code: + : < 1 m1 (zeer schaars) of slechts 

enkele exemplaren; ++ : 1-10 m1
; +++: 10-100 m1; ++++ >100 m1 of algemeen) . 

Soort 

Ongedoomd hoornblad (Ceratophyllum submersum) 

Witte waterlelie (Nymphaea a/ba) 

Witte waterlelie (kiemplanten) 

Zannichellia (Zannichellia palustris) 

Kranswier (Chara globularis) 

Sterrekroos (Callitriche sp.) 

Draadwieren (div. soorten) 

Puntig fonteinkruid (Potamogetonfriesii) 

Abundantie 

++ 

++++ 

++ 

+++ 

++++ 

+ 

++++ 
+ 

Tabel V.4 : Geschatte bedekkingsgraad van de belangrijkste macrofylen zn de Visvijver 

uitgedrukt in % van de totale oppervlakte. 

datum Cltara Zamzichellia draadwieren naakte bodem andere 

09/08/96 55.8 2.1 11.1 30.0 <1 

23/08/96 51.2 0 11.8 36.2 <1 

04/09/96 49.0 0 9.7 40.3 <1 

19/09/96 49.5 3.1 6.2 39.0 2 

28/09/96 51.1 4.8 7.2 35.3 2.0 

10/10/96 49.4 4.4 7.0 37 .1 2.1 

26/10/96 48.0 4.1 6.9 38.2 2.8 

Op 29/08/96 werd op 4 plaatsen in de Visvijver de biomassa opgemeten. Het stikstof- en 

fosforgehalte wordt uitgedrukt in % van het drooggewicht (dgw) (zie Tabel V.5). 
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Tabel V.5: Biomassa (asvrij drooggewicht) van kranswierbedden in de Visvijver. 

Meting Biomassa (g/m2) N (Stikstof) (% dgw) P (Fosfor)(% dgw) 
1 26 1.0 0.15 
2 47 1.2 0.12 
3 21 1.3 0.14 
4 12 1.0 0.11 

Op basis van de transecten werd de zonatie van de verschillende soorten macrofyten 

gereconstrueerd (Figuur V.4). Zannichellia (Zannichellia palustris var. pedicellata) komt 

voornamelijk voor in het ondiepe water (< 30 cm) terwijl Kranswier (Chara globularis) in 

dieper water(> 50 cm) voorkomt. 

. . . . . . . . 

§ Zannichellia (Zannichellia palusrris subsp. pedicellata) 

11111111111111 Fijn hoornblad (Ceratophy lum submersum) 

- Witte waterlelie (Nymphaea a/ba) 

D Kranswier (Chara globularis) op zandbodem 

e Kiemplanten waterlelie 

Figuur V.4: Visvijver : kaart met aanduiding van de zonering van de macrofylen 
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25 cm 

50 

Zannichellia 75 

(Zannichellia palusf7·is subsp. pedicel/ata) 100 

op organische slibbodem 125 

op zandbodem 
150 

Figuur V.5: Typisch profiel van de Visvijver. 

Figuur V.5 geeft een typisch profiel van de groei van submerse vegetatie in de Visvijver. Tot 

het jaar 1985 was er op de Visvijver een rijke en gevarieerde macrofytenvegetatie aanwezig 

(Decleer, in druk). Dit in tegenstelling met 1994 en 1995 wanneer er nog maar weinig tot geen 

waterplanten in de Visvijver tot ontwikkeling komen (Steven Declerck, pers. med.) . De 

Visvijver werd in het vomjaar van 1995 uitgebaggerd, maar in 1995 werd er nog geen 

terugkeer van. waterplanten vastgesteld. Deze kwam er pas na de ABB-ingreep in het najaar 

van 1995. In 1996 was tot 60 % van de bodem bedekt met waterplanten zoals Chara en 

Zannichellia . Zannichellia verdween wel in de loop van augustus omwille van uitdroging van 

de slibplaten, maar ontwikkelde zich enkele weken later terug vanuit zaden op de opnieuw 

ondergelopen slibplaten. 
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Chara is een typische pioniersplant op uitgebaggerde bodems (Compère, pers. med). Indien 

de heldere toestand gehandhaafd blijft, zal er waarschijnlijk in de komende jaren een successie 

optreden naar een andere waterplantengemeenschap. Plaatselijk was er een populatie van 

Zacht hoornblad (Ceratophyllum submersum) aanwezig. Zacht hoornblad is minder resistent 

tegen eutrofiëring dan Grof hoornblad ( Ceratophyllum demersum ), en is vrij zeldzaam in het 

Maritiem district. Op twee plaatsen werden kiemplanten van Waterlelie (Nymphaea alba) 

vastgesteld. Puntig fonteinkruid (Potamogeton friesii) is een nieuwe soort voor de Blankaart. 

Deze soort is zeer zeldzaam in het Maritiem District. Niet alle soorten die vroeger 

voorkwamen op de Visvijver werden in 1996 waargenomen. Vroeger kwam onder meer nog 

Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum), Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae) en 

Watergentiaan (Nymphoiäes peltata) voor (Decleer, in druk). Watergentiaan en Gele Plomp 

(Nuphar luteum) zijn vermoedelijk verdwenen na de langdurige overstroming tijdens WO I 

(Gryseels 1985). 

Vegetatiekundig behoort de waterplantengemeenschap die op de uitgebaggerde stroken van de 

Visvijver tot ontwikkeling is gekomen tot het Charion verbond (Den hartog & Segal, 1964). 

Deze gemeenschap komt voor op zandbodems in heldere oligo-, meso- tot eutrofe wateren. 

Plaatselijk komt in de diepere delen nog Zacht hoornblad ( Ceratophyllum submersum) voor 

dat geklasseerd kan worden in het Parvopotamion (Den hartog & Segal, 1964). Op organisch 

slib in de ondiepere oeverzones komt Zannichellia (Zannichellia palustris var. pedicellata) en 

plaatselijk Sterrekroos (Callitriche sp.) voor. Deze gemeenschap van de ondiepe zone kan 

geklasseerd worden in het Callitricho-batrachion (Den Hartog & Segal, 1964). 

Door de beschaduwing van populieren langsheen de oever van de Visvijver 1s de 

oevervegetatie weinig ontwikkeld. Slechts aan één zij de van de vijver, waar de 

lichtomstandigheden gunstiger zijn, kwamen enkele soorten tot ontwikkeling. Het betreft hier 

onder andere Moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis palustris), Gele waterkers (Rorripa 

amphibia) en Bitterzoet (Solanum dulcamara). 

De biomassa is vrij laag. Chara heeft over het algemeen een lage biomassa. In bepaalde 

produktieve, voedselrijke waters kan de biomassa van waterplanten oplopen tot 1000 g/m2
• 
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V.2. INVENTARISATIE VAN WATER- EN OEVERPLANTEN IN 

EN ROND HETNATUURRESERVAAT 'DE BLANKAART' 

V.2.1. Inleiding 

Waterplanten worden steeds zeldzamer in Vlaanderen. Een van de belangrijkste oorzaken 

voor deze achteruitgang is zonder twijfel de eutrofiëring van onze oppervlaktewateren. De 

overmatige aanvoer van nutriënten zorgt onder meer voor een omslag van helder water, 

gekerunerkt door een rijke waterplantenvegetatie, naar een troebele, door fytoplankton 

gedomineerde toestand (Scheffer et al., 1993). Waterplanten zijn belangrijk in een aquatisch 

ecosysteem omdat ze de heldere toestand van het water stabiliseren door onder andere te 

concurreren voor voedingsstoffen met het fytoplankton, door allelopathische interacties, door 

schuilplaats te verschaffen aan zoöplankton en doordat littorale vegetatie als paaibiotoop 

fungeert voor snoek. 

In het eutrofiëringsproces kunnen verschillende stadia onderscheiden worden. In een ondiepe, 

mesotrofe waterplas, zoals de Blankaartvijver in het begin van deze eeuw, is er een rijke en 

gevarieerde waterplantengemeenschap. Er zijn in een dergelijk ecosysteem zowel 

waterplanten met drijvende bladeren als submerse soorten. Bij voedselaanrijking verdwijnen 

kritische soorten zoals Watergentiaan (Nymphoides peltata) en Blaasjeskruid (Utricularia 

vulgaris) meestal het eerst. In een volgend stadium wordt een dichte mat gevormd van 

snelgroeiende, vrij drijvende, niet in de bodem wortelende soorten zoals Gedoomd hoornblad 

(Ceratophyllum demersum) en Brede waterpest (Elodea canadensis). Deze overschaduwen de 

op de bodem wortelende soorten zoals Kranswieren ( Chara sp. ), die op hun beurt verdwijnen. 

Aanvankelijk houden Waterlelies (Nymphaea alba) stand omdat ze drijvende bladeren hebben 

en in hun wortelstok voldoende energie kunnen opslaan om ondanks de geringe lichtinval 

toch nog door te kunnen groeien naar het wateroppervlak. Bij toenemende eutrofiëring 

verdwijnen echter ook de waterlelies. Ze verkiezen immers rustig water met weinig golfslag. 

In een meer of plas met een rijke waterplantengroei wordt de golfslag getemperd door de 

talrijke drijvende en ondergedoken waterplanten .. Indien de waterplanten verdwijnen, wordt 

de golfwerking intenser, en gaan de Waterlelies achteruit. 

In dit deel van de studie wordt gepoogd een beeld te krijgen van welke interessante water- en 

oeverplanten er in de omgeving van de Blankaart nog voorkomen. Er werd getracht zoveel 

mogelijk plaatsen te bezoeken tijdens de inventarisatie. 
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Het inventariseren zelf gebeurde tijdens augustus en september 1996. Deze inventarisatie is 

onder meer belangrijk om de mogelijkheden tot herkolonisatie vanuit de omgeving van de 

Blankaart in te schatten. Bovendien kunnen waarnemingen van populaties in de omgeving van 

de Blankaartvijver inzicht verschaffen in de factoren die de groei van waterplanten limiteren 

op de Blankaartvijver. Bovendien kan materiaal uit de regio gebruikt worden om in in 1997 

op verschillende locaties in het natuurreservaat op gecontroleerde wijze waterplanten uit te 

zetten voor een experimentele evaluatie van de verschillende factoren die de groei van 

waterplanten in de Blankaartvijver belemmeren. 

Figuur V.6 : Ligging van de gebieden die in augustus en september 1996 geïnventariseerd 

werden op water~ en oeverplanten. 

1. JJZER 

3. KOEV AARDEKE 

5. HOUTENSLUISVAART 

7. VISPUTTEN 

9.VELKELOKERBEEK 

11 . KASTEEL VINER 

13. ENGELENDELFT 

15. SLIBBEKKENS 'DE NIEUWE STEDE' 

2. GRACHT ROND HET WA TERSPAARBEKKEN 

4. STENENSLUISVAART 

6.WALEVAART 

8. KLEINE BLANKAART 

10. VISVINER 

12. BLANKAARTYINER 

14. VINERTJE NAAST KASTEELVINER 
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V.2.2. Materiaal en methode 

De verschillende locaties betrokken in het onderzoek zijn aangeduid op Figuur V.6. Alle 

locaties werden tijdens augustus en september '96 bemonsterd door Drs. Wouter Rommens. 

De aanwezige water- en oeverplanten werden geïnventariseerd en gedetermineerd. De 

determinatie gebeurde aan de hand van de 'Flora van België, G. H. Luxemburg, Noord

Frankrijk en de Aangrenzende gebieden' (Delanghe, 1989). Er dient opgemerkt te worden dat 

door het tijdstip van inventariseren een aantal interessante soorten, zoals Waterranonkels 

(Ranunculus sp.) die in het vomjaar ontwikkelen, gemist werden. 

V.2.3. Resultaten 

V.2.3.1. Inventarisatie van de nog aanwezige waterplanten in de Blankaartvijver 
De Blankaartvijver werd op drie verschillende tijdstippen (16 en 29 augustus, 3 september) 

grondig geïnventariseerd op eventueel nog aanwezige waterplanten. Behalve plaatselijk een 

ontwikkeling van Klein kroos (Lemna minor) werden geen macrofyten teruggevonden. De 

laatste standplaatsen van Waterlelie (Nymphaea a/ba) zijn verdwenen in de jaren '80. Door 

het geringe doorzicht van het water en de windwerking zijn de levenskansen voor 

waterplanten erg beperkt. De meeste waterplanten zijn sinds lang verdwenen van de 

Blankaartvijver. Decleer (in druk) geeft een overzicht van de vroegere waterplantenflora van 

de Blankaartvijver en de chronologie van het verdwijnen. 

V.2.3.2. Inventarisatie van enkele waterlopen in de omgeving van het 

natuurreservaat 'De Blankaart' 

V.2.3.2.1 Velkelokerbeek 

De Velkelokerbeek loopt langs de visvijver en mondt uit in de Blankaartvijver (Figuur V.6.). 

Tijdens de zomer van 1996 was de beek volledig uitgedroogd. In september 1996 werden, 

vóór de baggering, volgende waterplanten waargenomen : 

Waterviolier (Hottonia palustris) 

Gevleugeld sterrekroos ( Callitriche stagnalis) 

Klein kroos (Lemna minor) 

Puntkroos (Lemna trisul ca) 
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Liesgras ( Glyceria maxima) 

Rietgras (Phalaris arundinacea) 

Moeras-vergeet-mij-nietje (Myosotis palustris) 

Het voorkomen van deze soorten wordt ook vermeld door Decleer (in druk). 

V.2.3.2.2 Vijvertje naast de Kasteelvijver 

Dit vijvertje was volledig uitgedroogd tijdens de zomer van 1996. Langsheen de oever werd 

Sterrekroos (Callitriche stagnalis, Callitriche platycarpa) aangetroffen. 

De voornaamste oeverplanten waren: Waterpeper (Polygonum hydropiper) 

Wolfspoot (Lycopus europaeus) 

Pitrus (Juncus effusus) 

Waterweegbree (Alisma plantago-aquatica) 

Kale Jonker (Cirsium palustre) 

Gele lis (Iris pseudacorus) 

V.2.3.2.3 De afwateringsgracht rond het Waterspaarbekken 'De Blankaart' 

De afwateringsgracht wordt gekenmerkt door opvallend helder water, en heeft een rijke en 

dichte macrofytenvegetatie. In augustus 1996 werden volgende soorten aangetroffen : 

Schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus) 

Gekroesd fonteinkruid (Potamogeton crispus) 

Veenwortel (Polygonum amphibium) 

Brede waterpest (Elodea canadensis) 

Klein kroos (Lemna minor) 

Door de betonnen oeverversterking is er geen oevervegetatie aanwezig. 

V.2.3.2.4 Het Koevaardeke 

Het Koevaardeke mondt uit in de afwateringsgracht rond het Waterspaarbekken. Plaatselijk is 

er een dichte macrofytenvegetatie aanwezig, bestaande uit Gedoomd hoornblad 

( Ceratophyllum demersum ), Brede waterpest (Elodea canadensis) en Schedefonteinkruid 

(Potamogeton pectinatus). Elders is de aquatische vegetatie veel minder dicht en bestaat ze uit 

soorten zoals Veenwortel (Polygonum amphibium) en Gevleugeld sterrekroos (Callitriche 

stagnalis). De oevervegetatie bestaat voornamelijk uit soorten zoals Liesgras (Glyceria 

maxima), Rietgras (Phalaris arundinacea), Gele lis (Iris pseudacorus) en Kattestaart 

(Lythrum salicaria). Plaatselijk is nog Zwanebloem (Butomus umbellatus) te vinden. 
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V.2.3.2.5 Houtensluisvaart 

In de Houtensluisvaart komen slechts weinig waterplanten voor. Veenwortel (Polygonum 

amphibium) en Sterrekroos (Callitriche sp.) komen verspreid voor. Plaatselijk (vooral tegen 

sluisjes) is er een erg dichte vegetatie van Gedoomd hoornblad (Ceratophyllum demersum), 

Brede waterpest (Elodea canadensis) en Klein kroos (Lemna minor). Als voornaamste 

oeverplanten kunnen Riet (Phragmites australis), Rietgras (Phalaris arundinacea) en Gele lis 

(Iris pseudacorus) aangeduid worden. 

V.2.3.2.6 Engelendelft 

Het einde van de Engelendelft (stroomafwaarts naar Woumen toe) is volledig toegegroeid. Er 

is een dichte Rietvegetatie aanwezig met plaatselijk Gele lis (Iris pseudacorus), Hoge 

c!perzegge (Carex pseudocyperus) en Liesgras (Glyceria maxima). Hier loopt de Engelendelft 

door akkergebied. Vanaf het zijkanaal naar Martjevaart toe wordt de Engelendelft breder en 

loopt door weidegebied. Het vee kan de oevers begrazen en verhindert op deze wijze dat de 

gracht dichtgroeit. Hier werd Sterrekroos ( Callitriche stagna/is en C. platycarpa) 

aangetroffen, alsook Klein kroos (Lemna minor) en Veenwortel (Polygonum amphibium ). De 

bedekking met waterplanten wordt het sterkst naar het begin van de Engelendelft toe aan het 

Kasteel van Merkem. 

V.2.3.2.7. Visputten 

De visputten zijn een privé domein, bestaande uit een aantal vrij recente turfputten (gegraven 

in de jaren '70) die thans verhuurd worden als visvijver aan particulieren. In een aantal vijvers 

is een rijke macrofytenvegetatie aanwezig. 

De belangrijkste oeverplanten zijn : 

Waterzuring (Rum ex hydrolapathum) 

Hoge ciperzegge (Carex pseudocyperus) 

Waterbies (Eleocharis palustris) 

Kattestaart (Lythrum salicaria) 

Knikkend tandzaad (Bidens cernua) 

Kluwenzuring (Rumex conglomeratus) 

Waternavel (Hydrocotyle vul ga ris) 
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De voornaamste waterplanten : 

Aarvederkruid (Myriophyllum spicaturn) 

Waterpest (Elodea canadensis) 

Gedoomd hoornblad ( Ceratophyllum demersum) 

Ongedoornd hoornblad (Ceratophylum submersum) 

Waterviolier (Hottonia palustris) 

Waterlelie (Nymphaea a/ba) 

Gele plomp (Nuphar luteum) 

Sterrekroos ( Callitriche sp.) 

De meeste van deze soorten worden ook vermeld door Decleer (in druk). Er dient opgemerkt 

te worden dat de Gele plomp (Nuphar luteum) en Waterlelie (Nymphaea a/ba) waarschijnlijk 

aangeplant zijn. In één vijver werd een massale ontwikkeling van Waterviolier (Hottonia 

palustris) vastgesteld. De aanwezigheid van Waternavel (Hydrocotyle vulgaris) wijst op 

kwelwater. 

V.2.3.2.8 Kleine Blankaart 

De Kleine Blankaart is het gebied waar de Houtensluisvaart uit de Blankaartvijver vertrekt. 

Deze plas werd uitgegraven in de beginjaren '60 om de attractie van het gebied te verhogen 

voor de bezoekers van de Volkshogeschool op de Blankaart (mond. med. P.Kempynck). 

Behalve enkele geïsoleerde waterlelies (Nymphaea alba) werden geen waterplanten 

aangetroffen. 

V.2.3.2.9. De Walevaart 

De Walevaart vertrekt vanaf de Houtensluisvaart naar de IJzer toe. Volgende soorten 

waterplanten werden aangetroffen : 

Gedoomd Hoornblad (Ceratophyllum demersum) 

Brede waterpest (Elodea canadensis) 

Veenwortel (Polygonum amphibium) 

Klein kroos (Lemna minor) 

Als voornaamste oeverplanten : 

Riet (Phragmites communis) 

Rietgras (Phalaris arundinacea) 

Hoge ciperzegge (Ca rex pseudocyperus) 
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V.2.3.2.10 Bespreking 

In de buurt van het natuurreservaat 'de Blankaart' komen nog interessante waterplanten voor. . 
Het betreft hoofdzakelijk soorten die resistent zijn tegen een zekere graad van eutrofiëring. 

Soorten als Gedoomd hoornblad (Ceratophyllum demersum), Brede waterpest (Elodea 

canadensis) en Schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus) komen nog vrij algemeen voor 

in de wijde omgeving. Dit zijn soorten die een dichte mat vormen onder het wateroppervlak 

en kleinere ondergedoken soorten overschaduwen. Kritische soorten zoals Watergentiaan 

(Nymphoides peltata) en Blaasjeskruid (Utricularia vulgaris) stellen hoge 

waterkwaliteitseisen, en zijn sinds lang verdwenen (Beernaert, 1967; Decleer, in druk). 

Waterlelie (Nymphaea a/ba) komt buiten de Vis- en Kasteelvijver in het natuurreservaat enkel 

nog voor met enkele geïsoleerde exemplaren in de Kleine Blankaart. De Waterlelies in de 

Visputten zijn waarschijnlijk aangeplant. Er is weinig tot geen regeneratie van het oud 

bestand. 

V.2.3.3. Inventarisatie van de slibbekkens'De Nieuwe Stede ' 

V.2.3.3.1. Situering Slibbekkens 'de Nieuwe Stede' 

De slibbekkens werden aangelegd langs de weg Ieper-Diksmuide (Figuur V.6). Er zijn 12 

slibbekkens (Figuur V. 7). Vanaf november 1993 werd op de slibbekkens slib opgespoten 

afkomstig van de Blankaart. In de verschillende bekkens die in een welbepaalde volgorde 

werden gevuld, ontwikkelde zich sinds 1994 een vegetatie. Zaden van water- en 

moerasplanten uit het bodemslib vonden op de langzaam uitdrogende sliblaag en in de 

afwateringsstootjes op de bekkens een ideale kiemingsbodem. Er werden dan ook soorten 

aangetroffen die sinds lang uit de Blankaartvijver verdwenen zijn. 
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Figuur V. 7: Situering van de verschillende slibbekkens van de 'Nieuwe Stede '. 

V.2.3.3.2. Resultaten en bespreking 

In de verschillende slibbekkens is er een duidelijke gradiënt aanwezig in de bodemtextuur. 

Vooraan bij de monding van de spuitmond bestaat de bodem uit zand en grind, terwijl meer 

naar achter toe de ondergrond veniger wordt. Dit heeft gevolgen voor de plantengroei . 

Vooraan droogt de bodem sneller uit en bevat minder voedingsstoffen, zodat er weinig 

ontwikkeling van planten is. Ao!lteraán bestaat de bodem nagenoeg volledig uit organisch 

materiaal (veen) en blijft zelfs bij langdurige nog steeds voldoende water bevatten. De 

gradiënt in bodemstructuur weerspiegelt zich dan ook in het denser worden van de vegetatie 

naarmate de bodem veniger wordt. 

Achteraan op de slibbekkens is er vaak een dominantie van Grote lisdodde (Typha latifolia) , 

tenvijl vooraan in een brede zone rond de monding van de slibbuis vooral soorten als 

Greppelrus (Juncus bufonius) en Riet (Phragmites communis) dominant zijn . 
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Systematische soortenlijst van het slibbekken 'de Nieuwe Stede' 

De hier volgende lijst omvat alle soorten die aangetroffen werden op het slibbekken 'De 

Nieuwe Stede'. Soorten van de bermen en aanpalende percelen worden niet vermeld omdat ze 

niet typisch zijn voor moerasgebieden. Naast moerasplanten werden ook enkele waterplanten 

aangetroffen in de afwateringssloten op de bekkens. 

Klasse a. Dicotyledonen {Tweezaadlobbigen) 

Orde: Nymphaeales 

Familie : Nymphaeaceae 

Nymphaea alba L. 

Orde : Ranunculales 

Familie: Ranunculaceae 

Orde : Caryophyllales 

Ranunculus sceleratus L. 

Ranunculus acris L. 

Ranunculus repens L 

Familie: Chenopodiaceae 

Chenopodium rubrum L. 

Orde : Polygonales 

Familie : Polygonaceae 

Witte waterlelie 

Blaartrekkende boterbloem 

Scherpe boterbloem 

Kruipende boterbloem 

Rode ganzevoet 

Rumex hydrolapathum Huds. Waterzuring 

Orde : Salieales 

Rumex crispus L. Krulzuring 

Rumex maritimus L. 

Polygonum aviculare L. 

Polygonum hydropiper L. 

Goudzuring 

Varkensgras 

Waterpeper 

Polygonum persicaria L. Perzikkruid 

Polygonum lapathifolium L. Bektierde duizendknoop 

Familie : Salicaceae 

Salix aurita L. 

Salix x (a/ba) 
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Orde : Capparales 

Familie : Brassicaceae 

Rorippa amphibia (L. )Besser Gele waterkers 

Orde : Rosales 

Familie: Rosaceae 

Rubus sp. Braam 

Orde: Myrtales 

Orde : Apiales 

Familie : Lythraceae 

Lythrum saliearia L. Grote kattestaart 

Familie: Onagraceae 

Ludwigia uruguayensis (Camb.) Hara 

Epilobium hirsutum L. Harig wilgeroosje 

Familie : Apiaceae 

Oenanthe aquatic a (L. )Poiret Watertorkruid 

Familie : Lamiaceae 

Lycopus europaeus L. 

Mentha aquatica L. 

Wolfspoot 

Watermunt 

Orde : Rubiales 

Familie : Rubiaceae 

Orde : Asterales 

Galium palustre L. 

Galium aparine L. 

Familie : Asteraceae 

Bidens tripartitia L. 

Tussilago farfara L. 

Cirsium palustre L. 

Taraxacum officinale L. 

Sonchus asper L. 

Moeraswalstro 

Kleefkruid 

Veerdelig tandzaad 

Klein hoefblad 

Kale jonker 

Paardebloem 

Gekroesde melkdistel 

Matricaria maritima subsp. maritima Zeekamille 
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Klasse b. Eenzaadlobbigen 

Orde : Alismatales 

Familie : Alismataceae 

Alisma plantago-aquatica L. Grote waterweegbree 

Familie : Potamogetonaceae 

Orde: Juncales 

Potamogeton crispus L. 

Potamogeton berchtoldii 

Familie : Juncaceae 

Orde : Cyperales 

Juncus bufonius L. 

Juncus injlexus L. 

Juncus effusus L. 

Familie: Cyperaceae 

Gekroesd fonteinkruid 

Klein fonteinkruid 

Greppelrus 

Zeegroene rus 

Pitrus 

Eleocharis palustris (L.) Roem et Schuit. Gewone waterbies 

Orde : Poales 

Scirpus lacustris L. 

Scirpus maritimus L. 

Carex pseudocyperus L. 

Familie : Poaceae 

Poa annua L. 

Mattenbies 

Heen 

Hoge ciperzegge 

Straatgras 

Echinogloa crus-galli (L.) Beauv. Hanepoot 

Holcus lanatus L. Witbol 

Phragmites australis L. 

Phalaris arundinaceae L. 

Riet 

Rietgras 

Orde: Typhales 

Orde : Arales 

Familie : Sparganiaceae 

Sparganium erectum L. 

Familie : Typhaceae 

Typha latifolia L 

Typha angustifolia L. 

Familie: Lernnaceae 

Lemna minor L. 

Lemna gibba L. 
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WATER- EN OEVERPLANTEN 

De op de slibbekkens aanwezige soorten geven een goed beeld van de aanwezige zaden in het 

uitgebaggerde slib. Het uitgebaggerde slib werd in de slibbekkens gepompt en droogde 

langzaam uit, zodat vooral moerasplanten terug te vinden zijn. Echte waterplanten werden in 

de afwateringsslootjes op de slibbekkens teruggevonden. In de eerste jaren na het opspuiten 

van het slib was er in bekkens E en D een opvallende dominantie van Kattestaart (Lythrum 

salicaria) (L. Demarest, pers med.). Momenteel wordt deze verdrongen door onder andere 

Grote lisdodde (Typha latifolia) en Wilg (Sa/ix sp.). 

Er zijn opvallende verschillen tussen de bekkens onderling. Bekkens I, J, K hebben een dichte 

begroeiing met wilg, terwijl andere volledig gedomineerd worden door Grote lisdodde (Typha 

latifolia ). Wilgenzaden worden verspreidt door de wind. De overheersende windrichting (ZW) 

kan ervoor zorgen dat plaatselijk grote concentraties zaden van wilg voorkomen in het 

bodemslib. Zwaardere zaden zoals zaden van Waterlelie of Mattenbies zinken vlugger, zodat 

er minder verspreiding is. 

Het voorkomen van Mattenbies (Scirpus /acustris), Waterbies (Eleocharis palustris), Heen 

(Scirpus maritimus), Waterlelie (Nymphaea alba), Gekroesd fonteinkruid (Potamogeton 

crispus) en Klein fonteinkruid (Potamogeton berchtoldii), alle sinds lang verdwenen uit de 

Blankaartvijver (Decleer, in druk), is een indicatie dat er in de bodem van Blankaartvijver nog 

een potentiële zaadbank aanwezig is. Op de slibbekkens komen vooral typische 

moerasplanten (helofyten) voor. Zaden die sinds lang aanwezig waren in het bodemslib van 

de Blankaartvijver vonden op het uitdrogende slib een ideale kiemingsbodem. Dat een 

zaadbank belangrijk is in de populatiedynamiek van een moerasvegetatie is reeds in 

verschillende studies aangetoond (Van Der Valk & Davies, 1978). Het betreft hier meestal 

soorten die kleine zaden produceren. Soorten met grotere zaden zoals Gele lis (Iris 

pseudacorus) vormen vaak geen blijvende zaadbank. De overlevingsduur van de zaden kan 

erg variëren. Van Mattenbies (Scirpus lacustris) is aangetoond dat zaden zelfs na enige 

tientallen jaren nog kunnen ontkiemen. De aanwezigheid van Waterlelie (Nymphaea alba) 

bewijst dat ook deze soort een zaadbank vormt, in tegenstelling met sommige 

literatuurgegevens (Smits, 1994). 

Onze studie toont aan dat in het bodemslib van de Blankaartvijver zaden van interessante 

water- en moerasplantenpopulaties voorkomen. Er is zeker een mogelijkheid tot herstel van de 

macrofytenvegetaties vanuit de zaadbank wanneer de milieuomstandigheden verbeteren. Het 

is de bedoeling om de op de slibbekkens voorkomende water- en moerasplanten te gebruiken 

om via experimentele aanplantingen na te gaan wat de factoren zijn die de groei van water- en 

moerasplanten op de Blankaartvijver beletten of limiteren. 
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VLJ. MATERIAAL EN METHODE 

VI.l.l. Waterkwaliteit 

Ongeveer tweemaal per maand werden door de VMW en de VMM metingen van de 

waterkwaliteit uitgevoerd op diverse punten in het Blankaartbekken. De gegevens over de 

concentratie aan nutriënten in de omgeving van de Blankaart (Steenbeek, Ronebeek en 

Spaarbekken) werden bekomen via de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 

(VMW). Gegevens over de concentraties aan nutriënten, het chemisch zuurstofverbruik en het 

gehalte aan zwevende stof van de drie vijversystemen voor de periode van september tot __ 

december 1996 werden ter beschikking gesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). 

De fysico-chemische gegevens kunnen een zekere onderschatting inhouden want de 

staalnarnes gebeuren steeds overdag tijdens de werkdagen, terwijl eventuele sluiklozingen 

tijdens de nacht of het weekend kunnen plaatsvinden. Twaalf uur later is van een sluiklozing 

nog weinig of niets te bespeuren (Deel eer et al. , in druk). Alle analyses werden uitgevoerd 

zoals beschreven in Greenberg et a/.(1985). Volgende parameters werden gemeten: 

• pH 

• temperatuur (° C) 

• zuurstofgehalte (mg 0 2 /1 en% saturatie) 

• chemisch zuurstofverbruik (COD), als maat voor de organische belasting 

• nutriëntengehalte, als maat voor de productiviteit van het systeem : 

- stikstof : ammonium (NH4) , nitraat (N03), nitriet (N02) , Kjedahl-stikstof (Kj-N) 

-fosfor : orthofosfaat (o-P04) en totaal gehalte aan fosfor (t-P04) 

• ionenconcentratie: conductiviteit en gehalte aan Chloriden 

• zwevende stof, als maat voor het doorzicht en de aanvoer aan nutriënten en organisch 

materiaal (Zw.St.) 

• chlorofyl concentraties, als maat voor de densiteit van fytoplankton; naast het totaalgehalte 

aan chlorofyl (t-Chl-a) werd ook het chlorofyl-a gehalte van de algenfractie groter dan 30 

!J.m bepaald (Chl-a 30), omdat grote algen minder efficiënt worden begraasd door 

zoöplankton. 
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VI.1.2 . Bepaling van de zichtdiepte 

Naar an alogie met het vorig project (zie Peeters et al., 1996) werd op vijf punten van de 

aart-, de Vis- en de Kasteelvijver de zichtdiepte bepaald met behulp van een SecchiBlank 

schijf. 

gebeurd 

Deze metingen gebeurden op 8/10/'96 in de vroege namiddag. Voor de Blankaarvijver 

edit op ongeveer vijftig meter ten zuiden (1), ten oosten (2), ten noorden (3) en ten 

(4) van het eiland en in het midden van de keel (5). Van de Kasteelvijver werd te 

n ·aan de brug in de richting van het kasteel telkens op ongeveer gelijke afstanden de 

pte bepaald. De Visvijver werd eveneens vijfmaal op zichtdiepte onderzocht, het 

unt lag ten oosten van het eiland, de andere werden regelmatig (in de richting van de 

van de klok) verspreid over de rest van de vijver. 

westen 

beginne 

zichtdie 

eerstep 

WIJzers 

VL2. RESULTATEN EN BESPREKING 

VI.2.1 . De Blankaart- , Vis- en Kasteelvijver 

Tabel Vl.l : Zichtdiepte voor vijf verschillende plaatsen van de Blankaart-, Vis- en 

ijver Kasteelv 

zichtdiepte (cm) 

situerin Blankaartvijver Visvijver Kasteelvijver 
g~-----+----------~--~--------------~------------~1 

punt 1 48 bodemzicht ( 40) bodemzicht ( 45) 

punt2 38 bodemzicht (50) bodemzicht (50) 

punt3 46 100 bodemzicht ( 40) 

punt4 48 bodemzicht (50) bodemzicht ( 45) 

punt 5 51 bodemzicht ( 45) bodemzicht ( 40) 

De zich tdiepte verbeterde, in vergelijking met de vorige meting (25/1 0/'95), voor zowel de 

vijver en de Visvijver, maar voor de Visvijver was de verbetering het meest 

oken. De Blankaartvijver verminderde de zichtdiepte, wat wijst op een verhoogde 

gheid van algen en slib in het water. 

Kasteel 

uitgespr 

aanwez1 

Figuur VI. geeft een overzicht van de gemeten parameters voor de waterkwaliteit. 

66 



pH --- Blankaart 

• • • Visvijver 

10.0 i - Kasteelvijver 

9.0 .- .--- ...._ .............. 
,; ", .......... 

8.0 fot~-----.- .. --.:.----~~-
7.0- • • • ~ 

6.0 I I I I I I 

2-Sep 18-Sep 25-Sep 1-0ct 16-0ct 6-Nov 5-Dec 

COD (mg Q 2 /1) 
60 

1 .... --------... . ... -c-" .. -- ...... "'IIC· ..... ••• 
..!, "' .... - ' ... ". .. 

50 1 ',,, 
40 1 ~ 
30 I I I I I I 

2-Sep 18-Sep 25-Sep 1-0ct 16-0ct 6-Nov 5-Dec 

N02 (mgN/1) 

o.6 T 
I ....... 

0.4 T " " " ' ..... ' - - - - - -
0.2 f ------ -.......... 

0 i .... , .---~ .. -- ~ ----.;-:-
2-Sep 18-Sep 25-Sep 1-0ct 16-0ct 6-Nov 5-Dec 

N03 (mgN/1) 

'l 
0.2 , - - - - - - - - - • - - - • - - -

0 ~----~----~----~----~----~----~ 
2-Sep 18-Sep 25-Sep 1-0ct 16-0ct 6-Nov 5-Dec 

20 

15 

10 

WA TERK W ALlTElT 

' ' ' . ' 
\" ' -

1111 -------::- ..... 

... . -- - . . . 

T (°C) 

.......... 
...... .................. 

5 +-----~-----+------+-----~-----+----~ 
2-Sep 18-Sep 25-Sep 1-0ct 16-0ct 6-Nov 5-Dec 

30 

- ..... 
~~ t -------- ................. -- .. 15 ----- .... 
10 t '":. .. . . . . . . . . . . . . . -. 51 .. -. . . . . . :..· -
0 , I i I 

2-Sep 18-Sep 25-Sep 1-0ct 

1.2 T 
0.9 t 

NH4 (mg N/1) 

:" 
0.6 -, ',, 

0.3 - ' ......... 
I ' ......... . . - ' ---0 I •• ____ ........... . 

2-Sep 18-Sep 25-Sep 1-0ct 16-0ct 6-Nov 

N03 (mgN/1) 

35 T 

, 
I 

I 

5-Dec 

~ ! , 

25 1 ,' 
I / 

20 ~ - - - - - - - - - - ./,, 
15 -1 ------~-----r-------~~~-~------~-----~----~ 

2-Sep 18-Sep 25-Sep 1-0ct 16-0ct 6·NOV 5-Dec 

Figuur Vll Verloop van verschillende parameters voor de H'aterkwaliteit mn de 

Blankaart-, Vis- en Kasteelvijver in het najaar van 1996. 
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Figuur Vll Verloop van verschillende parameters voor de waterkwaliteit van de 

Blankaart-, Vis- en Kasteelvijver in het najaar van 1996. 
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WATERKWALITEIT 

pH 

De pH van Vis-, Kasteel-, en Blankaartvijver is licht basisch en schommelt tussen 7,5 en 9. 

De pH van de Visvijver is hoger dan de pH van de Kasteel- en Blankaartvijver. 

Temperatuur 

Door de schaduw van de populieren langsheen de oever van de Visvijver warmt het water van 

de Visvijver iets trager op dan het water van de Kasteel- en Blankaartvijver. De populieren 

werden gekapt in december 1996. 

Opgeloste zuurstof 

Het gehalte aan opgeloste zuurstof varieert tussen dag en nacht en is ook in relatie met de 

temperatuur. Bij een hoge fytoplanktonconcentratie kan overdag door de sterke fotosynthese 

soms een oververzadiging optreden. Door de hogere fytoplanktondensiteit (zie ook Chl-a 

gehalte) of door de sterke windwerking heeft de Blankaartvijver een hoger zuurstofgehalte 

dan de Vis- en Kasteelvijver. 

COD 
De COD is een maat voor de hoeveelheid opgeloste organische stof. De COD voor Vis- en 

Blankaartvijver blijft vrij gelijklopend tot oktober 1996 en varieert tussen 50 en 60 mg 0 2/l. 

Daarna is er een scherpe daling in de Blankaartvijver, terwijl de CODonveranderd hoog blijft 

in de Visvijver. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de invloed van bladafval afkomstig van 

de populieren langsheen de Visvijver. Voor zowel de Vis-, Kasteel- als Blankaartvijver wordt 

de basiskwaliteitsnorm (COD < 30 mg Oz/1) overschreden (Geypens et al., 1994). 

Nutriënten 

De nitraatconcentratie in de Vis- en Kasteelvijver is laag (0.2 mg/1). Er is geen aanvoer van 

water uit de Blankaartvijver in deze twee deelsystemen. In de Blankaartvijver ligt de 

nitraatconcentratie erg hoog (circa 20 mg/1). Bij grotedebieten stijgt de NOrconcentratie ten 

gevolge van uitspoeling van meststoffen van de landbouwgronden. 

De fosforconcentraties in de Vis-, Kasteel- als Blankaartvijver zijn zeer hoog. De wettelijke 

norm (0.3 mg/1; Geypens et al., 1994) wordt in de Blankaartvijver tijdelijk en in de Visvijver 

constant overschreden. In de Visvijver is er weinig opname van fosfaten door het 

fytoplankton. Dit komt waarschijnlijk door de dichte Chara-vegetatie in de Visvijver. Chara 

kan efficiënt de groei van fytoplankton onderdrukken door allelopatbie (Wium-Andersen et 

al., 1982). In een Nederlandse studie van een Krabbescheerveld bleek, ondanks de erg hoge 

voedingsstoffenconcentraties tussen de vegetatie, een erg lage fytoplanktonconcentratie 

aanwezig (Broek, 1988). 
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Buiten de vegetatie kwam een hogere fytoplanktonconcentratie voor met lagere 

nutriëntconcentratie. Dit wijst erop dat waterplanten effectief de groei van fytoplankton 

kunnen onderdrukken. In het geval van de Visvijver stabiliseert de Chara-vegetatie de heldere 

toestand. In de Blankaartvijver is er in september een duidelijk verschil tussen concentraties 

ortho-fosfaat en totaal fosfor. Dit is te wijten aan de herfstbloei van het fytoplankton . Tijdens 

de herfstbloei neemt het fytoplankton fosfaat op zodat de concentratie aan o-P04 daalt in het 

water, terwijl de concentraties aan totaal fosfor hoog blijft. 

Ionenconcentratie 

De conductiviteit is een maat voor het gehalte aan ionen in het water. De conductiviteit is 

hoger in de Blankaart-en Visvijver dan in de Kasteelvij ver. Voor de Visvijver is dit te wijten 

aan het hoge gehalte aan chloride. De Visvijver, een afgesloten deelsysteem van de 

Blankaartvijver, wordt waarschijnlijk beïnvloed door chloriderijk kwelwater (Bolle, in druk). 

Gehalte aan zwevende stof 

Het gehalte aan zwevende stof is steeds hoger voor de Blankaartvijver dan in de Vis- en __ 

Kasteelvijver. Dit is voomarnelijk te wijten aan de sterke windwerking op de Blankaartvijver 

en aan de constante aanvoer van zwevende stof via de aanvoerbeken. Vis- en Kasteelvijver 

zijn minder aan windwerking onderhevig. In november en december is er een sterke stijging 

van het gehalte aan zwevende stof in de Vis- en Kasteel vijver. Dit is mogelijk te wijten aan de 

afvissingen waarbij slib in suspensie werd gebracht (de afvissingen geschiedden in dezelfde 

periode als de staalnarnes van de waterkwaliteit). Na de afvissingen daalde de verhoogde 

hoeveelheid slib in de waterkolom vrij vlug. 

Gehalte aan chlorofyl-a metingen 

Het gehalte aan totaal chlorofyl-a is het hoogst in de Blankaartvijver, er is een duidelijke 

herfstbloei (zie ook Hoofdstuk II.) van het fytoplankton waarneembaar. De Kasteelvij ver, 

waar het chlorofyl-a gehalte ook zeer hoog is, vertoont in oktober een duidelijke piek in 

gehalte aan t-Chl-a. In de Visvijver is het gehalte aan chlorofyl-a laag, ondanks het hoge 

nutriëntgehalte (zie Hoofdstuk VII.). Waarschijnlijk onderdrukt de massale groei van Chara 

door allelopatbie de fytoplanktongroei, en helpt zo de stabiele heldere toestand handhaven. 
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VI.2.2. De omgeving van de Blankaart 

Figuur VI.2 geeft een overzicht van de nutriëntenbelasting van twee aanvoerbeken (Steen- en 

Ronebeek) en van het Spaarbekken (afvoer). 

2.5 

2 

1.5 

0.5 

0 
c 

.!!1. 

1.5 

0 .5 

0 
c 

.!!1. 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 
c 

.!!1. 

.0 
~ 

.0 
~ 

.0 
~ 

"' "' a. ' Q) 

"' "' "' E E E 

"' "' a. ' Q) 

"' "' "' E E E 

"' "' "' "' E E 

0 P0 4 (rrg/1) 

' Q) c :2. E .2. 

t P04 (rrg/1) 

' Ql c :2. E .2. 

N03 (rrg/1) 

0 

• 

a. a. .:;! .:;! Q) Q) 
0 0 .. .. 

0 

• 

a. a. .:;! .:;! Q) Q) 0 0 .. .. 

: --- Steenbeek 

---o--- Ronebee k 

------fr-- Spaarbekken I 

> 
0 c 

> 
0 c 

> 
0 c 

Figuur VL2 : In de loop van het jaar 1996 gemeten concentraties aan nutriënten (o-P04 .. 

orthofosf aat; t-P04: totaal fosf aat; N0 3: nitraat) in de omgeving van de Blankaart 

(Spaarbekken, Steen- en Ronebeek). 
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De concentraties aan nutriënten in het water van de aanvoerbeken zijn zonder twijfel veel te 

hoog. In vergelijking met het water van de aanvoerbeken zijn de concentraties aan nutriënten 

lager in het water dat de Blankaartvijver verlaat (Spaarbekken). Dit kan duiden op het 

natuurlijk reinigingsvennogen van het Blankaart-ecosysteem. De nutriënten in het water 

worden in de Blankaartvijver opgenomen door algen, water- en oeverplanten. 
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VII. ALGEMENE DISCUSSIE 

In de hier volgende algemene bespreking richten we ons op de interacties tussen de verschillende 

trofische niveaus die in de vorige hoofdstukken werden besproken. 

VILJ.DEBLANKAARTVIJVER 

De Blankaartvijver vertoont de hoogste fytoplanktondensiteit van de drie bestudeerde biotopen. 

De abundantie van het fytoplankton is het hoogst gedurende de periode juli-oktober, met een 

maximale densiteit tijdens de tweede helft van september (60.000 cellen/mL). De densiteiten zijn 

het laagst in december (ongeveer 1.000 cellen/mL). Groenwieren, diatomeeën en Cyanobacteria 

zijn kwantitatief de belangrijkste groepen. Dit is een typische situatie voor een hypertrofe vijver_ 

(Reynolds, 1996), en suggereert dat het zoöplankton niet in staat is de productie aan algen te 

controleren. Het limnetisch deel van de Blankaart wordt nochthans gekenmerkt door een hoge 

biomassa aan zoöplankton. De gemiddelde totale biomassa van het crustaceeën-zoöplankton over 

de beschouwde periode bedraagt circa 1400 J..Lg/1. De zoöplanktongemeenschap wordt echter 

gedomineerd door klein zoöplankton, en dan voomarnelijk Bosmina longirostris. Grotere soorten 

zoals de cyclopoïde capepoden (Acanthocyclops robustus) en soorten behorend tot het Daphnia 

galeata-complex hebben zowel numeriek als qua gewicht een klein aandeel. In het littoraal van 

de Blankaart is A. robustus meer abundant. Eénrnalig worden relatiefhoge dichtheden aan grotere 

soorten als Ceriodaphnia, Daphnia galeata en D. pulex gevonden, maar deze soorten blijken zeer 

schaars gedurende de rest van de periode. Ondanks de hoge densiteit aan zoöplankton, is omwille 

van de dominantie aan kleine soorten de graasdruk op het fytoplankton in de Blankaart 

onvoldoende (Gliwicz, 1990), zodat er bijna een permanente algenbloei is. De hoge concentraties 

aan N03- en PO/ die worden vastgesteld in de Blankaart, suggereren dat nutriënten niet 

limiterend zijn. Dat de densiteit van het fytoplankton niet nog hoger is, is derhalve te wijten aan 

de graasdruk van het zoöplankton of aan gebrek aan licht ("shading" effect, Reynolds, 1996). 

De densiteit en soortensamenstelling van het zoöplankton in de Blankaartvijver is in eerste 

instantie niet bepaald door voedselgebrek, aangezien het zoöplankton er niet in slaagt het 

fytoplankton te onderdrukken. Klein zoöplankton is veel minder efficiënt in het afgrazen van het 

fytoplankton dan groot zoöplankton (Gliwicz, 1990). Dit komt onder meer omdat de 
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filtersnelheid toeneemt in een kwadratisch verband met de grootte van het individu en omdat 

grotere soorten een bredere range aan partikels kunnen opnemen (Brendelberger, 1985). Soorten 

als Daphnia magna kunnen ook grotere algen (tot 70 Jl) efficiënt begrazen (Lampert, 1987a). De 

meeste kleine soorten die het zoöplankton van de Blankaart domineren zijn niet in staat algen 

groter dan 30 Jlm op te nemen. Dit is een van de redenen waarom de densiteit aan 

kolonievormende algen (Pediastrum sp., ook filamenteuze Cyanobacteria) toeneemt bij 

dominantie van klein zoöplankton (De Bernardi & Giussani, 1990). Er zijn aanwijzingen dat een 

verandering in lengtepeetrum van het zoöplankton bij eenzelfde biomassa kan resulteren in een 

controle over de fytoplanktonproductie (Steven Declerck, niet gepubliceerde gegevens). 

De reden voor de dominantie van klein zoöplankton moet gezocht worden in predatie door 

planktivore vissen (Brooks & Dodson, 1965; Carpenter & Kitchell, 1993). Een hypertroof meer 

wordt immers gekenmerkt door een toenemende verbraseming, waarbij vooral planktivoren zoals 

jonge (1 +,2+) blankvoorn, kolblei en brasem domineren, wat resulteert in een verhoogde 

predatiedruk op het groot zoöplankton (Hosper, 1989; Vijverberg et al., 1993; 

Natuurbeschermingsraad, 1994). Deze evolutie vinden we ook terug in de Blankaart. Deze trend -. 

naar een dominantie van planktivore vissen is een aanwijzing dat de roofvispopulatie zich niet in 

voldoende mate kan ontwikkelen om de witvispopulatie onder controle te houden (Meijer et al., 

1995). Dit is voornamelijk te wijten aan de slechte omgevingsvariabelen, en dan voornamelijk het 

ontbreken van waterplanten (Grimm, 1989). Behalve plaatselijk een kleine ontwikkeling van 

Klein kroos (Lemna minor), komen in de Blankaartvijver geen waterplanten meer voor. Het 

uitzetten van jonge snoek in de Blankaartvijver in het vomjaar 1996 moet dan ook gezien worden 

als een eerste stap naar het verbeteren van de roofvisstand, die echter onteerijkend is. 

Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat in de Blankaartvijver de trofische cascade 

werkzaam is onder een 'subtiele' vorm: door het hypertrofe karakter van de vijver is de productie 

op alle trofische niveaus zeer hoog, en we vinden zowel een hoge biomassa aan zoöplankton als 

aan algen. De predatiedruk door vissen resulteert niet in een lage densiteit aan zoöplankton, 

vermoedelijk omdat het geringe doorzicht van het water de predatie door vis bemoeilijkt 

(Lammens et al., 1987). Op zijn beurt zorgt de graasdruk door het zoöplankton niet voor een lage 

biomassa aan algen. Dit betekent echter niet dat de top-down invloed gering zou zijn. 

Integendeel: hoewel de predatiedruk door vissen de densiteit aan zoöplankton, onder meer 

wegens de overmaat aan voedsel, niet drastisch onderdrukt, zorgt de predatie wel voor een 

verschuiving in groottedistributie van het zoöplankton (Lampert, 1987b ). Het is mede door de 

dominantie van kleine individuen dat het zoöplankton, ondanks de hoge biomassa, niet in staat is 

de fytoplanktonbloei te onderdrukken (Gliwicz, 1990). 
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VIL2. VISVIJVER 

De Visvijver verschilt duidelijk in fytoplanktonsamenstelling en -gemeenschapsstruktuur van de 

Blankaart- en Kasteelvijver. De totale fytoplanktonabundantie is maximaal gedurende de zomer 

en ongeveer een faktor drie lager dan in de Blankaartvijver. In tegenstelling tot de Blankaartvijver 

komt er geen uitgesproken diatomeeënherfstbloei voor in de Visvijver. Pennate diatomeeën 

overheersen, terwijl typisch planktonische soorten slechts in lage abundanties voorkomen. Ook de 

lirnnetische zoöplanktongemeenschap van de Visvijver is zowel kwantitatief als kwalitatief sterk 

verschillend van die van de Blankaart- en Kasteelvijver. De totale zoöplanktonbiomassa is laag 

(26 Jlg/1). Littorale ciadoceren zoals Alona, Chydorus en Pleuroxus soorten, die in het lirnnetisch 

deel van de Blankaart- en Kasteelvijver slechts sporadisch worden gevonden, zijn sterk 

vertegenwoordigd in de Visvijver. Hoewel de biomassa van de visgemeenschap niet zo sterk 

verschilt van die in 1995, heeft er zich een sterke verandering in soortensamenstelling 

voorgedaan, met minder dominantie aan blankvoorn en rietvoorn, en een meer gunstige 

verhouding witvis/roofvis (1/2). In 1994 en 1995 kwamen weinig tot geen waterplanten tot 

ontwikkeling (Steven Declerck, pers. med. ). In 1996 echter is er een massale ontwikkeling van de

waterplanten opgetreden. Kranswieren (Chara sp.) domineren in de diepere stroken van de 

Visvijver, terwijl in de ondiepe, slibrijke oeverzones vooral Zannichellia, sterrekroos (Callitriche 

sp.) en verschillende draadwieren voorkomen. We kunnen besluiten dat de ABB-maatregelen, 

die een drastische reductie van het visbestand en een uitzetting van jonge snoek inhielden, alvast 

op korte termijn hun doel hebben bereikt, aangezien er in de Visvijver een behoorlijke 

ontwikkeling van waterplanten waarneembaar is en het water in 1996 helder gebleven is. 

Het dient echter opgemerkt dat onze resultaten op het eerste gezicht in tegenspraak zijn met de 

idee van een trofische cascade, een concept dat toch aan de basis ligt van ABB. Bij een drastische 

reductie van de aanwezige planletivoren wordt immers verwacht dat dit resulteert in een toename 

van groot zoöplankton, dat op zijn beurt de algenbloei onderdrukt (Shapiro & Wright, 1984; 

Lammens et al., 1990; De la Haye & Meijer, 1991; Vijverberg et al. , 1993). Wij stellen in de 

Visvijver echter niet alleen een lage densiteit aan fytoplankon en planktivoren vast, maar ook aan 

zoöplankton. In de volgende paragraaf geven we een plausibel scenario van wat er is gebeurd in 

de Visvijver. Het dient opgemerkt dat dit scenario voor een deel speculatief blijft, omdat de 

beperkte tijdspanne waarop we hebben bemonsterd niet toelaat precies te reconstrueren wat zich 

in het vomj aar heeft afgespeeld. 
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De verwijdering in 1995-1996 van circa 90 % van de vissen in de Visvijver heeft via een reductie 

van de predatiedruk op het zoöplankton of via een reductie van de bodemwoeling door bentivore 

vis, het zoöplankton in staat gesteld het fytoplankton te onderdrukken en Chara de mogelijkheid 

geboden om zich te ontwikkelen. Figuur ill.3 suggereert weliswaar dat de densiteit (in aantallen/I) 

aan zoöplankton in de visvijver reeds in april 1996 geringer was dan in april 1995, maar er moet 

worden opgemerkt dat een densiteit van 400 Daphnia galeata per liter reeds zeer hoog is. 

Bovendien laten onze gegevens niet toe vast te stellen of er zich binnen het zoöplankton 

eventueel een verschuiving in groottespectrum heeft voorgedaan. Zo is een verschuiving in 

grootte-distributie van Daphnia ons inziens zeer waarschijnlijk. Indien Daphnia in 1996 

gemiddeld veel groter was dan in 1995, dan kan de densiteit van 400 ind./1 in april 1996 een 

grotere impact gehad hebben op de algengemeenschap dan een densiteit van meer dan 1000 ind./1 

in april 1995 (Gulati et al., 1985 ; Steven Declerck, pers. med.). De sterke graasdruk van Daphnia 

op de algen zou meteen ook verklaren waarom het ander zoöplankton reeds in het voorjaar van 

1996 in de Visvijver relatief zeldzaam is, aangezien Daphnia in afwezigheid van vispredatie cl~ 

sterkste competitor binnen het zoöplankton is (Lampert, 1987b ). Het is ook mogelijk dat de 

reductie van plantktivoren en bentivoren, de bodemwoeling heeft gereduceerd en aldus de 

resuspentie van nutriënten verlaagde (Breukelaar et al., 1992), waardoor de aangroeicapaciteit 

van de algen in 1996 minder was dan in 1995, en het zoöplankton de aangroei van algen 

makkelijker kon teniet doen. Volgens beide scenario ' s heeft de trofische cascade in de Visvijver 

geresulteerd in een omslag naar helder water in de loop van april 1996. Het verhoogde doorzicht 

heeft vervolgens aan kranswieren (Chara) de kans geboden om zich te ontwikkelen. Ook hier kan 

het verwijderen van blankvoorn en rietvoorn een rol hebben gespeeld, aangezien in eerder 

onderzoek werd vastgesteld dat beide soorten veel plantenmateriaal consumeren (De Smedt, 

1996). Van Chara is gekend dat via de uitscheiding van chemische stoffen de groei van 

fytoplankton kan onderdrukt worden (allelopathie; Wium-Andersen et al. , 1982). De 

ontwikkeling van de kranswiervegetatie heeft dan ook geresulteerd in een sterke onderdrukking 

van de fytoplanktongemeenschap. Bij afwezigheid van voedsel is vervolgens de densiteit aan 

zoöplankton sterk gedaald. Ondanks de relatief geringe densiteit aan zoöplankton blijft het water 

echter helder, vermoedelijk door allelopathie vanwege kranswier. Het is opvallend dat de 

soortensamenstelling van de fytoplanktongemeenschap (Sandgren, 1988) en de densiteiten van 

het zoöplankton (Nootenboom-Ram, 1981) typisch zijn voor mesotrofe plassen, terwijl de 

Visvijver een hypertroof systeem is. 
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VIL3. KASTEEL VIJVER 

Floristisch is het fytoplankton van de Kasteelvijver verwant aan dat van de Blankaartvijver. De 

numeriek belangrijkste groepen zijn Chlorococcales, Cryptophyta en in mindere mate 

Bacillariophyta en Xanthophyta. Cyanobacteria zijn veel minder abundant aanwezig dan in de 

Blankaartvijver. De totale zoöplanktonbiomassa van de Kasteelvijver is veel lager dan die van de 

Blankaart Hoewel Bosmina longirostris ook in de Kasteelvijver een dominante soort is, heeft 

Acanthocyclops robustus een relatief hoog aandeel in de zoöplanktonbiomassa in vergelijking 

met de situatie in de Blankaartvijver. Daphnia en Ceriodaphnia zijn in lage dichtheden aanwezig. 

Het zoöplankton van het littorale deel van de Kasteelvijver is veel diverser dan dat van de open 

waterzone. 

De Vis- en Kasteelvijver zijn duidelijk verschillend geëvolueerd na de beheersmaatregelen. De 

Visvijver kende een omslag naar een toestand van helder water en een goed ontwikkelde 

macrofytenvegetatie (60 % bedekking). In de Kasteelvijver is het doorzicht ook verbeterd, maar 

dit ging niet gepaard met de ontwikkeling van een abundante macrofytenvegetatie. I!! de · 

Kasteelvijver beperkt de bedekking met waterplanten ( < 10%) zich hoofdzakelijk tot een twee 

meter brede littorale zone, met een maximale diepte van circa 0,45 m. Dieper in het water komen 

er geen macrofyten voor, behalve een zeer plaatselijke ontwikkeling van draadwieren 

(Rhizoclonium, Va ucheria ). 

De Vis- en Kasteelvijver vertonen ook duidelijke verschillen wat bodemgesteldheid, diepte en 

lichtklimaat betreft. In de Visvijver komen er diepere delen voor dan in de Kasteelvijver. In de 

Kasteelvijver bedraagt de maximale diepte ongeveer 0,9 meter, voor de Visvijver is dit 1,5 meter. 

De bodem van de Kasteelvijver is meer bedekt met slib dan de bodem van de Visvijver, die 

grondiger en dieper uitgebaggerd werd. Toch zijn er ook in de Visvijver nog grote oppervlakten 

bedekt met slib. Waar het bodemslib uitgebaggerd werd, bestaat de bodem van de Visvijver uit 

zandleem, terwijl de bodem van de Kasteelvijver uit grijze klei bestaat. De populieren langsheen 

de oever van de Visvijver zorgden voor een sterke bladval die in de Visvijver een goede 

ontwikkeling van kiemplantjes van onder andere waterlelie belemmerde. De lichtbeperking 

zorgde ervoor dat de oevervegetatie zich slechts aan één zijde goed kon ontwikkelen. Door het 

kappen van deze populieren tijdens de winter 1996-1997, is de situatie voor de Visvijver nu 

verbeterd. De Kasteelvijver heeft minder last van beschaduwing zodat hier een bredere en rijkere 

oeverzone kan ontwikkelen. 
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Omdat de vijvers niet enkel verschillen in intensiteit van de ABB-ingreep (verwijdering van alle 

witvis in de Visvijver, rietvoorn teruggeplaatst in de Kasteelvijver), maar ook in 

bodemgesteldheid en beschaduwing, is het in principe onmogelijk uit te maken welke factoren 

verantwoordelijk zijn voor de minder succesvolle ABB-ingreep in de Kasteelvijver. In beide 

vijvers werd bodemzicht vastgesteld, maar we weten niet of het percentage licht dat doordringt 

tot op de bodem even groot is in beide vijvers, daarvoor zijn metingen van het lichtprofiel 

noodzakelijk. Dit is dan ook een eerste mogelijke verklaring voor de afwezigheid van een 

massale ontwikkeling van macrofyten in de Kasteelvijver. Een tweede mogelijke verklaring is dat 

de hoeveelheid licht die de bodem bereikt voldoende was, maar dat de sliblaag in de 

Kasteelvijver te onstabiel was om kieming van macrofyten toe te laten, of dat er geen zaadbank 

was. Een derde mogelijkheid is dat de adulte rietvoorn op de Kasteelvijver stelselmatig de 

kiemplanten heeft verorberd, en zo de ontwikkeling van een macrofytenvegetatie negatief heeft 

beïnvloed. Maaganalyses die in 1995 zijn uitgevoerd tonen inderdaad aan dat rietvoorn veel 

plantenmateriaal eet (De Smedt, 1996). Tenslotte is het ook mogelijk dat het in de Kasteelvijver 

pompen van water uit de Blankaart (Eric Germonpré, pers. med.) het systeem negatief heeft 

beïnvloed. Deze laatste mogelijkheid is evenwel niet de enige die een invloed heeft gehad, omdat . 

reeds in het begin van de zomer, de toestand in de Visvijver gunstiger evolueerde dan in de 

Kasteelvijver (Steven Declerck, pers. med.). Het feit dat er wel macrofyten ontwikkelen in de 

ondiepe littorale zone, pleit ons inziens voor de eerste of derde verklaring: in de ondiepe 

oeverzone kan inderdaad meer licht de bodem bereiken, en het is niet onwaarschijnlijk dat de 

adulte rietvoorn zich niet in te ondiep water waagt omwille van predatiegevaar door piscivore 

vogels, zoals de reiger (OVB, 1988). We merken op dat indien de afwezigheid van een 

uitgebreide submerse vegetatie in de Kasteelvijver te wijten is aan graasdruk door rietvoorn, we 

geen verbetering verwachten in 1997, aangezien ook tijdens de bemonsteringscampagne in 1996 

werd rietvoorn teruggeplaatst. Bovendien bestaat het risico dat de zaadbank uitgeput raakt en dat 

er daardoor, ook na het eventueel reduceren van rietvoorn iri 1997, mogelijkerwijs geen 

duidelijke respons van het systeem wordt waargenomen. 
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VIII. SYNTHESE 

Ecologisch onderzoek in en rond het erkend natuurreservaat 'De Blankaart' met 
inbegrip van Actief Biologisch Beheer van Kasteel- en Visvijver. 

Deze studie is een verkenning in het hydrobiologisch functioneren van de Blankaartvijver 

en twee naburige kleinere vijvers als aquatisch ecosysteem en sluit aan bij de vorige 

bemonsteringscampagne (Peeters et al., 1996). 

Het fytoplankton van de Blankaartvijver, de Visvijver en de Kasteelvijver werd 

tweewekelijks bemonsterd tijdens de periode september-december 1996 (de 

Blankaartvijver werd ook in de zomer bemonsterd). De fytoplanktongemeenschap van de 

Blankaartvijver en, in iets mindere mate, de Kasteelvijver is typisch voor een ondiep 

eutroof meer met troebel water. De constante aanwezigheid van Cyanobacteria en de 

opvallende herfstbloei van Bacillariophyta (diatomeeën) en Chlorococcales (groenwieren) 

in de Blankaartvijver zijn typisch voor dergelijke systemen (Reynolds, 1996) en 

suggereren dat het zoöplankton niet in staat is om de productie aan algen te controleren. 

De fytoplanktongemeenschap van de Visvijver is, ondanks het hoge gehalte aan 

nutriënten, meer typisch voor mesotrofe en door helder water gekenmerkte vijvers 

(Sandgren, 1988). 

Het zoöplankton van de de Blankaartvijver, de Visvijver en de Kasteelvijver werden 

tweewekelijks bemonsterd tijdens de periode september-december 1996. De 

zoöplanktondichtheden in het limnetisch zijn veel hoger in de Blankaartvijver dan in de 

Kasteelvijver en de Visvijver, terwijl bij deze laatste vijvers de nadruk veel sterker ligt op 

het littoraal. Dat er een sterkere concentratie van het zoöplankton in het littoraal wordt 

vastgesteld in de Kasteel- en Visvijver dan in de Blankaartvijver, heeft vermoedelijk te 

maken met het groter doorzicht in deze vijvers (omwille van de lagere densiteiten aan 

fytoplankton). De drie vijvers vertonen een dominantie van klein zoöplankton wat 

vermoedelijk te wijten is aan predatie door planktivore vissen (Brooks & Dodson, 1965; 

Carpenter & Kitchell, 1993). 
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De visgemeenschap van de Blankaartvijver werd tijdens de periode oktober-november 

kwantitatiefbemonsterd (vangst-hervangst) in een afgesloten sector nabij de monding van 

de Ronebeek. Tevens werden er ook kwalitatieve monsters genomen op enkele plaatsen 

in het littoraal en pelagiaal van de Blankaartvijver. De resultaten van zowel de 

kwantitatieve als kwalitatieve bemonsteringen werden gebruikt om tot een globale 

densiteitsschatting van het visbestand van de Blankaartvijver te komen. De 

Blankaartvijver wordt gekenmerkt door een visbestand van circa 110-135 kg/ha van 

voornamelijke planktivore en benthivare soorten, en een zeer beperkt roofvisbestand (< 4 

% van de totale biomassa). Uit de gegevens betreffende het visbestand en de 

planktongemeenschap kunnen we concluderen dat in de Blankaartvijver de trofische 

cascade werkzaam is onder een 'subtiele' vorm : door het hypertrofe karakter van de 

vijver is de productie op alle trofische niveaus zeer hoog, en we vinden zowel een hoge 

biomassa aan zoöplankton als aan algen. Hoewel de predatiedruk door vissen de densiteit 

aan zoöplankton, onder meer wegens de overmaat aan voedsel, niet drastisch onderdrukt, 

zorgt de predatie wel voor een verschuiving in groottedistributie van het zoöplankton 

(Lampert, 1987b ). Het is mede door de dominantie van kleine individuen dat h t 

zoöplankton, ondanks de hoge biomassa, niet in staat is de fytoplanktonbloei te 

onderdrukken (Gliwicz, 1990). 

In navolging van de afvissingin 1995 (Peeters et al., 1996) werd ook in het najaar van 

1996 Actief Biologisch Beheer uitgevoerd op de Kasteelvijver (verwijdering van alle 

soorten behalve snoek, baars, bittervoorn, rietvoorn en paling; reductie van het visbestand 

tot 33 kg/ha) en de Visvijver (verwijdering van alle soorten behalve snoek en een 

percentage van baars; reductie van het visbestand tot 21 kg/ha). De Visvijver en, in iets 

mindere mate, de Kasteelvijver werden in 1996 gekenmerkt door een verschuiving in de 

visgemeenschap van een dominantie van planletivoren naar piscivoren. Vooral de 

Visvijver kende een evenwichtig visbestand, met een geringe vertegenwoordiging van 

blankvoorn, brasem en kolblei. Dit is op korte termijn een gunstige evolutie (Meijer et al., 

1995), omdat een sterke reductie aan bentivoren en planktivoren via de trofische cascade 

(Carpenter et al., 1985; Carpenter & Kitchell, 1993) kan leiden tot een toestand met 

helder water en een goed ontwikkelde macrofytenvegetatie (Jeppesen et al. , 1990; De la 

Haye & Meijer; 1991; Van Berkurn et al., 1995). 

De Blankaartvijver, Kasteelvijver en Visvijver werden vanaf augustus tot november 

tweewekelijks geïnventariseerd op de aanwezigheid van macrofyten . Ook in de nabije 

omgeving van het natuurreservaat en op het slibbekken 'De Nieuwe Stede' werd 
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geïnventariseerd op de aanwezigheid van oever- en waterplanten. Behalve plaatselijk een 

kleine ontwikkeling van Klein kroos (Lemna minor), komen in de Blankaartvijver geen 

waterplanten meer voor. In de Visvijver en in mindere mate in de Kasteelvijver zijn 

waterplanten tot ontwikkeling gekomen. Kranswieren (Chara sp.) domineren in de 

diepere stroken van de Visvijver, terwijl in de ondiepe, slibrijke oeverzones vooral 

Zannichellia, sterrekroos (Callitriche sp.) en verschillende draadwieren voorkomen. In de 

Kasteelvijver beperken de waterplanten, zoals Sterrekroos (Callitriche sp.) en 

Fonteinkruid (Potamogeton sp.), zich tot de ondiepe (<0,45 m) littorale zone. 

In de wijde omgeving van het natuurreservaat 'De Blankaart' komen nog een aantal 

interessante water- en moerasplanten voor. Het betreft hoofdzakelijk soorten die resistent 

zijn tegen een zekere graad van eutrofiëring. Soorten als Gedoomd hoornblad 

(Ceratophyllum demersum), Brede waterpest (Elodea canadensis) en Schedefonteinkruid 

(Potamogeton pectinatus) komen nog vrij algemeen voor in de wijde omgeving. Het 

voorkomen op het slibbekken 'De Nieuwe Stede' van Mattenbies (Scirpus lacustris), 

Waterbies (Eleocharis palustris), Heen (Scirpus maritimus), Waterlelie (Nymphaea alba), 

Gekroesd fonteinkruid (Potamogeton crispus) en Klein fonteinkruid (Potamogeton 

berchtoldii), alle sinds lang verdwenen uit de Blankaartvijver (Decleer, in druk), is een 

indicatie dat er in de bodem van Blankaartvijver nog een zaadbank aanwezig is. 

Evaluatie van de beheersmaatregelen: Om in de Blankaartvijver de overgang van een 

troebel naar een helder water te bevorderen is het wenselijk dat er zich tijdelijk binnen de 

visgemeenschap een verschuiving optreedt naar relatief lage densiteiten ( < 50 kg/ha) van 

planktivore en bentivore soorten en een sterkere vertegenwoordiging van roofvis 

(Lamrnens et al., 1990; De la Haye & Meijer, 1991; Meijer et al. , 1995). Het uitzetten 

van jonge snoek in de Blankaartvijver in het voorjaar 1996 moet dan ook gezien worden 

als een eerste stap naar het verbeteren van het visbestand, die echter op korte termijn 

duidelijk ontoerijkend is. 

De Visvijver en, in mindere mate, de Kasteelvijver zijn gunstig geëvolueerd na de 

beheersmaatregelen, die een drastische reductie van het visbestand en een uitzetting van 

jonge snoek inhielden. De Visvijver kende een omslag naar een toestand van helder water 

en een goed ontwikkelde macrofytenvegetatie (60 % bedekking). In de Kasteelvijver is 

het doorzicht ook verbeterd, maar dit ging niet gepaard met de ontwikkeling van een 

abundante macrofytenvegetatie ( < 10% bedekking). 
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In het kader van een integrale benadering van het eutrofiëringsprobleem in de verschillende 

vijvers van het Blankaartbekken worden hier aan de hand van de bekomen onderzoeksresultaten 

enkele richtlijnen gegeven met betrekking tot het natuurlijk beheer van de onderzochte vijvers. 

Een meer gedetailleerde kennis van de interacties tussen de trofische niveaus van het ecosysteem 

is van essentieel belang voor het beheer van de vijvers naar de toekomst toe. Bepaalde aspecten, 

zoals de recrutering en migratie van de verschillende vissoorten en de kiemingsmogelijkheden 

van zaden van macrofyten zullen in een volgend project (AMINALINR/97-BLA-4) worden 

onderzocht. De hier volgende beheersvoorstellen moeten in het licht van de uit dit onderzoek te 

verwachten resultaten eventueel worden bijgesteld. 

IX.l. DE BLANKAARTVIJVER 

IX.l.l. Waterkwaliteit 
Met het baggeren van de vijvers en de aanleg van slibvangen op de voornaamste toevoerbeken 

(Ronebeek en Steenbeek) is een eerste belangrijke stap gezet in de richting van een herstel van de 

waterkwaliteit van de Blankaartvijver. Vooraleer er via een ABB-ingreep een duurzame omslag 

naar een toestand van helder water kan worden gerealiseerd, dient echter een verdere reductie van 

de nutriënten en zwevende deeltjes te worden gerealiseerd (De la Haye & Meijer, 1991). Met 

betrekking tot de concentratie aan totaal fosfor moet gestreefd worden naar een maximale 

belasting van 0,1-0,2 mg/1 (bij voorkeur geringer dan 0,075 mg/1; Jeppesen et al. , 1990; Lammens 

et al., 1990; Geypens et al., 1994). Om de aanrijking van nutriënten via afspoeling van de 

omliggende landbouwgebieden te beperken kunnen er langs de aanvoerbeken brede buffer- en/of 

oeverstroken aangelegd worden (Geypens et al. , 1994; AMINAL, 1995). Daarnaast kan de 

werking van de slibvangen op Rone- en Steenbeek geoptimaliseerd worden. Eventueel kan het 

water van de aanvoerbeken ter hoogte van de slibvangen gedefosfateerd worden door behandeling 

met FeC13, waarna bezinking optreedt van de gevormde fosfaat-vlokken (Frinking & Van Der 

Does, 1993; AMINAL, 1995). Dit proces moet echter wel goed opgevolgd worden, om te 

voorkomen dat bij overvloedige neerslag het ijzerfosfaat in de Blankaart zou terechtkomen 

(Decleer, 1995). In aanvulling van de slibvangen kan het water, alvorens de Blankaartvijver te 
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bereiken, omgeleid worden naar een vloeiveld met aanplantingen van riet, mattenbies, gele lis en 

grote lisdodde. De functie van een dergelijk vloeiveld is tweeledig. Enerzijds bevorderen de 

aanwezige waterplanten de sedimentatie van de slibdeeltjes (Frinking & Van Der Does, 1993), 

anderzijds accumuleren de waterplanten ook actief nutriënten uit het water (Broek, 1988). Door 

maaibeheer kunnen de geaccumuleerde nutriënten dan uit het systeem worden verwijderd (Arts et 

al., 1988). Ons insziens lijkt het aan te bevelen dat het vloeiveld zo wordt ingericht dat er ruimte 

is voor een spontane ontwikkeling van de moerasvegetatie, binnen de beperkingen die opgelegd 

worden door het maaibeheer. 

IX.1.2. Verbraseming 
De analyse van de visgemeenschap van de Blankaartvijver suggereert dat de roofvispopulatie 

onvoldoende ontwikkeld is om de witvispopulatie onder controle te houden. Er kunnen twee 

maatregelen gesuggereerd worden om het roofvisbestand in de Blankaartvijver te bevorderen: het 

uitzetten van jonge roofvis, en het meer geschikt maken van het habitat voor de ontwikkeling van 

een gezonde populatie roofvis (zie ook Peeters et al. , 1996). 

• Uitzetten jonge roofvis: In juni 1996 werden verspreid over de oeverzone van de 

Blankaartvijver ongeveer 2700 jonge snoeken uitgezet. De in het najaar 1996 gevangen 

snoeken laten vermoeden dat de overleving van de uitgezette snoek in de Blankaartvijver vrij 

gering was (1% overleving; deze schatting is wel zeer ruw, en dient als een onderschatting te 

worden beschouwd), of dat een groot deel van de uitgezette dieren geëmigreerd is uit de 

Blankaartvijver wegens te slechte omgevingsomstandigheden. Men kan dus vragen hebben bij 

de efficiëntie van het uitzetten van roofvis, wanneer deze maatregel niet gekoppeld is aan een 

verbetering van de structuur van het habitat. Anderzijds is deze maatregel relatief makkelijk en 

met een relatief kleine financiële inspanning uitvoerbaar, en is het risico op nadelige 

neveneffecten ons insziens heel gering. 

• Aanleg van paaiplaatsen en structuurverbeteringen: Het is ons inziens belangrijker dan het 

uitzetten van jonge snoek dat voor deze soort mogelijkheden worden gecreëerd om zich in 

behoorlijke aantallen in de Blankaartvijver te handhaven. Habitatdifferentiatie is een 

belangrijke aanvullende maatregel bij ABB voor een duurzaam herstel van eutrofe wateren 

(Van Berkurn et al., 1995). Dit houdt in dat er voldoende structuurelementen moeten aanwezig 

zijn in de oeverzone, en dat er een geschikt paaibiotoop moet worden gecreëerd 

(Natuurbeschermingsraad, 1994). Een oppervlakte van600m2 die elk vo01jaar ongeveer 30 cm 

onder water loopt en een weelderige begroeiing heeft is een minimale vereiste om de 
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snoekpopulatie op een natuurlijke wijze in stand te houden (De Maeseneer & Gillard, 1984). 

Voor een systeem met de oppervlakte van de Blankaartvijver zijn verschillende dergelijke 

paaibiotopen nodig. Bepaalde ondiepe oeverzones komen in aanmerking om ingericht te 

worden als paaibiotoop. Vooral het weiland en grachtenstelsel ten zuiden van de Keel kan mits 

het juiste waterbeheer ingericht worden als een ideaal paaibiotoop voor snoek. Hoewel het 

creëren van een ondiepe zone met litoraal aspect in principe kan gerealiseerd worden door 

middel van lokale afgravingen, dient ons insziens eerst nagegaan te worden of een verhoging 

van het waterpeil met bijvoorbeeld 30 cm tijdens het vomjaar kan gerealiseerd worden. Via 

een dergelijke waterpeilverhoging kan immers op een spontane en natuurlijke wijze een grote 

oppervlakte geschikt paaibiotoop gerealiseerd worden, zonder dat ingrijpende 

reliëfwijzigingen nodig zijn. Om in oeverzones kansen te bieden aan snoek, moeten 

structuurelementen aangebracht worden, bijvoorbeeld door het enten van waterplanten of het 

aanbrengen van bundels wilgentenen (Natuurbeschermingsraad, 1994). Wegens de slechte 

omgevingscondities is het echter niet onwaarschijnlijk dat het eventueel enten van 

waterplanten slechts zeer tijdelijk enig effect zal resorteren. Het lijkt ons insziens dan ook 

efficiënter om de habitatkerunerken van potentiële paaiplaatsen te verbeteren door he!-· 

uitvoeren van Actief Biologisch Beheer ingrepen in ondiepe oeverzones die tijdelijk met 

netten of een gaasstructuur worden afgesloten van de Blankaartvijver. De idee is eenvoudig: 

een aantal ondiepe oeverzones die men wenst in te richten als paaiplaats worden met netten of 

een gaasstructuur afgesloten van de rest van de vijvers, en in de aldus resulterende 

"exclosures" wordt het pl~nktivore visbestand sterk uitgedund (minimaal 90% van de witvis 

wordt verwijderd, overeenkomstig de succesvolle ABB maatregel doorgevoerd op de Visvijver 

eind 1995) en wordt jonge snoek gepoot. De kans is reëel dat deze maatregel nog datzelfde 

jaar resulteert in een omslag naar helder water en de ontwikkeling van een 

macrofytenvegetatie. Als de maatregel succesvol is, resulteert dit lokaal in oeverzones met 

ideale structuurkerunerken voor de handhaving van een gezonde snoekpopulatie en om te 

fungeren als paaiplaats. Deze gebieden kunnen dan tijdens de paaiperiode (tijdelijk) worden in 

verbinding gesteld met de Blankaartvijver om het paaien van vis te bevorderen, en om aldus de 

evolutie naar een evenwichtig visbestand in de hand te werken. Bij het afsluiten kan de 

habitatstructuur uiteraard ook worden bevorderd door het aanbrengen van wilgentenen om de 

efficiëntie van predatie door snoek te verhogen. Het onderzoek dat in het kader van het project 

AMINAL/NR/97-BLA-4 zal worden uitgevoerd, houdt onder meer in dat het paaigedrag van 

het lokale visbestand wordt geëvalueerd. Dit zal onder meer informatie opleveren over de 

oeverzones die nu reeds als paaiplaats worden gebruikt, alsook over de periode van maximale 

paaiactiviteit Het dient opgemerkt dat de hier voorgestelde maatregel enkel lokaal zal leiden 

tot een verbetering van de structuurkerunerken en van een verhoogd doorzicht, en dat het 
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onwaarschijnlijk is dat deze lokale kernen voldoende zullen blijken om een graduele globale 

verbetering van de waterkwaliteit in de Blankaartvijver te bewerkstelligen. Daarvoor zijn veel 

drastischer maatregelen nodig, zoals een Actief Biologisch Beheer van de ganse vijver. De 

voorgestelde maatregel is ons insziens desalniettemin nuttig, om volgende redenen: 1) de 

afgesloten sectoren kunnen een demonstratiefunctie vervullen, waarbij kan worden aangetoond 

dat althans lokaal en met een correct beheer een omslag naar helder water kan worden 

bekomen; 2) de resulterende macrofytenvegetaties kunnen een stabiliserende functie vervullen, 

verhogen de lokale biodiversiteit, kunnen een bijdrage leveren tot een rijkere zaadbank, en 

kunnen eventueel ook als kern fungeren voor de vestiging van waterplanten buiten de 

afgesloten sectoren (zie IX.1.3.). Met betrekking tot dit laatste vormt vooral de witte 

waterlelie (Nymphaea a/ba) een goede kandidaat, doordat het een sterke plant betreft met 

drijvende bladeren, waarbij individuele planten via de wortelstokken steeds grotere zones 

kunnen koloniseren; 3) de macrofytenvegetatie verhoogt de structurele kwaliteit van de 

paaiplaatsen, wat kansen biedt voor een verhoogd recruteringssucces van roofvis en andere 

gewenste inheemse soorten, en aldus kan bijdragen tot een de ontwikkeling van een meer 

evenwichtig visbestand in de Blankaartvijver. 

IX.1.3. Macrofyten 
Zolang de waterkwaliteit in de Blankaart niet verbetert, kan er geen spontane ontwikkeling van 

een submerse vegetatie verwacht worden (Roelofs & Bloemendaal, 1988). Teneinde de kansen 

voor de ontwikkeling van macrofyten te bevorderen, suggereren we twee alternatieven, die echter 

niet mutueel exclusief zijn. 

• Aanplantingen: Het is mogelijk dat aanplantingen van onder andere waterlelies (Nymphaea 

a/ba; drijvende bladeren, veel reservestoffen in de wortelstok) en oeverplanten, zoals 

mattenbies (Scirpus lacustris) een duurzaam effect hebben op de structuur van het aquatisch 

ecosysteem, althans in zones die relatief weinig blootgesteld worden aan windwerking. Voor 

herintroducties kan men gebruik maken van streekeigen plantenmateriaal uit de Slibbekkens 

'de Nieuwe Stede' (zie V.2.3.3.) . Het lijkt ons belangrijk dat omzichtig wordt omgesprongen 

met aanplantingen van macrofyten, en dat het raadzaam is waar mogelijk maximale kansen te 

bieden aan spontane ontwikkelingen eerder dan reeds in een vroeg stadium planten te 

(her )introduceren. 
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• Exclosures: We willen hier ook opnieuw de idee herhalen om de ontwikkeling van macrofyten 

in een welbepaalde sector van de Blankaart meer kansen te geven door deze met netten of een 

gaasstruktuur af te sluiten (Decleer, 1995). De installatie en opvolging van zulk een 

"exclosure" heeft een dubbel doel. Vooreerst kan, in navolging van de ABB-ingreep in de 

Visvijver, een drastische reductie van het visbestand worden gerealiseerd in combinatie met 

het uitzetten van jonge snoek. Dit biedt de mogelijkheid om de respons van althans een deel 

van de Blankaartvijver op ABB maatregelen in te schatten. Daarnaast kan de zich eventueel 

ontwikkelende macrofytenvegetatie in de exclosure naderhand als een stabiele kern fungeren 

van een verbeterde habitatstructuur, die vestiging- en paaimogelijkheden biedt aan roofvis 

zoals snoek, en die een bron is voor de verbreiding van water- en oeverplanten in de 

Blankaartvijver (zie ook IX.l.2.). Omwille van die tweede doelstelling is het minder 

belangrijk dat het om een representatief deel van de vijver gaat dan wel om een deel waar de 

kans op een verbetering van de toestand reëel is. De kansen op een succesvol beheer zullen het 

grootst zijn in zones die weinig blootgesteld zijn aan windwerking, bijvoorbeeld aan de lijzijde 

van het eiland (waar ook lang waterlelies hebben voorgekomen). De uitbouw van dergelijke 

enclosures gaat gepaard met een aantal moeilijkheden, die besproken worden door De ee!'-· 

(1995). In principe is het afsluiten van een sector tussen het boothuis en het eiland ideaal, 

omdat het gebied representatief is en er een goede zaadbank voorhanden is (preliminaire 

kiemingsexperimenten; Decleer, persoonlijke mededeling). Gezien echter de grote praktische 

moeilijkheden voor het realiseren van een dergelijke exclosure, stellen wij voor om enkele 

ondiepe oeverzones (zoals bijvoorbeeld de inhammen in de rietkraag aan de Houtensluisvaart 

en het boothuis) af te sluiten. Deze zones zijn relatief makkelijk af te sluiten, zijn beschut 

tegen windwerking, bieden door hun geringe diepte een goede kans tot ontwikkeling van 

macrofyten (Jeppesen et al., 1990) en bevoordelen, door een hoge verhouding van oever- tot 

openwaterzone, snoek ten opzichte van witvis (Grimm, 1989). We stellen voor om in 1997 na 

te gaan welke inhammen hiervoor in aanmerking komen. In de loop van 1998 kunnen deze 

zones dan afgesloten worden en kan een drastische reductie van het visbestand worden 

gerealiseerd in combinatie met het uitzetten van jonge snoek. Deze exclosures kunnen, mits de 

respons op de ABB maatregelen succesvol blijkt, naderhand eventueel ook fungeren als 

paaiplaats voor vissen (zie IX.l.2.). 
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IX.2. VIS-EN KASTEELVIJVER 

IX.2.1. Waterkwaliteit 

Om de duurzaamheid van het effect van de reeds uitgevoerde ABB-maatregelen te bevorderen, 

zou het wenselijk zijn dat ook in deze vijvers gestreefd wordt naar een totale fosforconcentratie 

van ten hoogste 0,1-0,2 mg/1, en bij voorkeur lager dan 0,075 mg/1 (Grimm et al., 1992; Geypens 

et al., 1994). Het lijkt ons niet onwaarschijnlijk dat bij een effectieve isolatie van de vijvers van 

de Blankaartvijver de concentratie aan nutriënten spontaan zal verminderen, onder meer omdat de 

windwerking in deze vijvers relatief gering is. De vermindering van bladval in de Visvijver door 

het kappen van de populieren langsheen de oevers (winter 1996-1997) zal zeker bij dragen tot een 

vermindering van de nutriëntenbelasting in deze vijver. Met betrekking tot de Kasteelvijver is het 

wenselijk dat een beperking en een grondige zuivering (vloeirietveld) van het in de vijver 

geloosde afvalwater van het Kasteelcomplex wordt gerealiseerd. Indien nodig zouden er in de 

Kasteelvijver op termijn aanplantingen van onder andere mattenbies kunnen gerealiseerd worden. 

De oevervegetatie kan actief de nutriënten uit het water accumuleren, waarna ze door maaibeheer... 

verwijderd kunnen worden (Arts et al., 1988). Voorlopig lijkt het ons echter raadzaam om de 

oevervegetatie spontaan te laten ontwikkelen, en pas tot aanplantingen over te gaan wanneer 

blijkt dat de spontane ontwikkeling achterwege blijft. 

IX.2.2. Oevervegetatie 
Tijdens de winter van '96-'97 werden de populieren langsheen de oever van de Visvijver gekapt, 

hetgeen zal resulteren in een vermindering van de negatieve gevolgen van bladval en 

beschaduwing. We stellen voor om in de eerste jaren na te gaan welke vegetatie zich spontaan 

aan de oevers van de Visvijver ontwikkelt. Indien kieming uit de zaadbank teleurstellend zou 

blijken, kan later eventueel overgegaan worden tot aanplantingen van een oevervegetatie. Daarbij 

dient gebruik gemaakt worden van plantenmateriaal uit het Blankaartbekken. Onder meer de 

planten die zijn gekiemd uit de zaadbank van de Blankaartvijver op de slibbekkens "De Nieuwe 

Stede" komen hiervoor in aanmerking. Naast een positieve invloed op de waterkwaliteit, 

stabiliseert een goed ontwikkelde en gevarieerde moerasvegetatie ook de roofvisgemeenschap 

door het aanbieden van paai- en beschuttingsplaatsen (Natuurbeschermingsraad, 1994). Ook hier 

menen we dat het aan te bevelen is de kansen voor een spontane ontwikkeling van natuurlijke 

vegetaties te maximaliseren eerder dan aanplantingen uit te voeren. 
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IX.2.3. Actief Biologisch Beheer 

Zowel tijdens de bemonstering in 1995 als tijdens deze in 1996 werd planktivore en bentivore vis 

verwijderd uit de vijvers. Daarnaast is in het vomjaar 1996 in beide vijvers jonge snoek uitgezet 

(175 zesweekse snoekjes in elke vijver). Bij de Visvijver hebben de experimentele 

beheersmaatregelen op korte termijn hun doel, een hoger doorzicht en de massale ontwikkeling 

van macrofyten, bereikt. In de Kasteelvijver is er wel een verbetering van het doorzicht 

vastgesteld, maar er heeft zich geen massale ontwikkeling van macrofyten voorgedaan. Hoewel 

de vijvers ook in nog andere aspecten (o.a. bodemgesteldheid) verschillen, is het toch zeer 

waarschijnlijk dat de verschillen in respons van de twee vijversystemen op de ABS-maatregel het 

gevolg zijn van het feit dat de visreductie in de Kasteelvijver minder drastisch was dan in de 

Visvijver (zie IV.2.2 en IV.2.3). Er zijn dan ook verschillende argumenten om bij een volgende 

afvissing in het najaar van 1997 ook in de Kasteelvijver de rietvoorn te verwijderen. Vooreerst 

suggereren onze gegevens dat een meer drastische ingreep het verschil kan maken met betrekking 

tot de ontwikkeling van submerse waterplanten. Het is daarnaast echter ook belangrijk dat de 

verwijdering van de rietvoorn in de Visvijver de diversiteit van het visbestand niet ongunstig 

heeft beïnvloed,. wel integendeel (zie IV.2.2). Het is opvallend dat in het jaar volgend up àë. 

verwijdering van de rietvoorn de biomassa aan rietvoorn zich grotendeels heeft hersteld (13 ,8 

kg/ha in 1995 en 13,6 kg/ha in 1996), terwijl de densiteit aan rietvoorn er in de Kasteelvijver met 

85 % is op achteruitgaan (van 72,4 kg/ha in 1995 naar 10,8 kg/ha in 1996). In het najaar 1996 

was de relatieve verhouding van de biomassa aan rietvoorn ten op zichte van de totale 

visbiomassa in de Visvijver 25,0 %, terwijl deze verhouding in de Kasteelvijver 19,1 % bedroeg. 

Concreet stellen we voor de Kasteelvijver twee alternatieven voor die ons insziens beide goede 

kansen bieden voor een gunstige evolutie van de waterkwaliteit in de vijver: 

• Het verwijderen van rietvoorn: Bij de afvissing in het najaar van 1997 wordt alle gevangen 

rietvoorn (>90%) samen met de andere witvis verwijderd. Deze maatregel heeft als voordeel 

dat hij maximale kansen biedt voor de omslag naar een toestand van helder water en de 

ontwikkeling van een macrofytenvegetatie. Deze maatregel heeft geen nadelen, aangezien uit 

het vergelijkend onderzoek van het visbestand in 1995 en 1996 is gebleken dat het 

rietvoornbestand zich goed herstelt, en er dus geen risico is op een ongewilde verarming van 

de diversiteit van het visbestand. 

• Het verwijderen van rietvoorn in een aantal exclosures: Een alternatief voor het verwijderen 

van rietvoorn uit de ganse vijver is het verwijderen van rietvoorn uit een aantal exclosures. Op 

deze wijze kan de respons op de ABB maatregelen (volledige versus gedeeltelijke 
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verwijdering van witvis) in verschillende sectoren van de Kasteelvijver worden vergeleken, 

wat toelaat de idee te toetsen dat de relatief geringe ontwikkeling van macrofyten in de 

Kasteelvijver in 1996 het gevolg is van de slechts gedeeltelijke verwijdering van witvis in 

1995. Het voornaamste voordeel van dit alternatief ten opzichte van de verwijdering van 

rietvoorn uit de volledige vijver is dat op een wetenschappelijk verantwoorde wijze inzicht kan 

worden verkregen in het mechanisme dat aan de grondslag ligt van de omslag van troebel naar 

helder water. Een vergelijking van de respons van de gehele vijver in twee opeenvolgende 

jaren laat immers niet toe ondubbelzinnig conclusies te trekken, omdat de jaar-tot-jaar variatie 

niet in rekening kan worden gebracht. Wel dient opgemerkt dat, om tot wetenschappelijk 

verantwoorde conclusies te komen, verschillende sectoren van elk van beide behandelingen 

moeten worden opgevolgd, omdat bij het vergelijken van de respons in slechts twee sectoren 

in principe dezelfde problemen optreden als bij het vergelijken van de respons in twee 

verschillende jaren (cfr. het probleem van "pseudoreplicatie", zie Hurlbert, 1984). Indien voor 

het werken met enclosures wordt geopteerd, moeten er dan ook minimaal zes tot acht sectoren 

worden voorzien (drie tot vier van elke behandeling). 

Indien in totaal acht sectoren worden gecreëerd, dan kan bovendien eventueel het effect van 

watervogels ook worden nagegaan (vier behandelingen in een factoriële design met 

terugplaatsing van rietvoorn en toegankelijkheid voor watervogels als factoren; twee replicate 

sectoren voor elke behandeling). Het werken met exclosures heeft als voordeel dat het een 

wetenschappelijk meer gefundeerd inzicht kan bieden in de mechanismen van de respons op 

ABB. Er zijn echter ook mogelijke nadelen: 1) Indien rietvoorn een centrale factor is in het 

uitblijven van een macrofytenvegetatie in de Kasteelvijver, dan zal hoogstens in de helft van de 

vijver een omslag naar helder water gerealizeerd worden in de loop van 1998. Dit nadeel is 

uiteraard tijdelijk, aangezien in het eropvolgende jaar ook de andere sectoren op gepaste wijze 

kunnen worden beheerd. 2) Er is een risico dat de respons op ABB minder uitgesproken is 

naarmate de enclosures kleiner worden. Ons insziens resulteert een opdeling van de vijver in acht 

sectoren echterinvoldoende grote entiteiten. Wel is het uiteraard mogelijk dat het beheer van de 

vijver verdere vertraging oploopt indien er in de loop van 1998 iets fout gaat met één of meerdere 

enclosures, waarbij vis in staat zou zijn van de ene naar de andere sector te migreren. 3) Het 

opdelen van de vijver in sectoren vergt een behoorlijke financiële inspanning en vereist ook extra 

mankracht. 

Ook met betrekking tot de afvissing van de Visvijver stellen we twee alternatieven voor. In de 

Visvijver werd in 1996 de ontwikkeling van macrofyten vastgesteld. Indien ook in 1997 een 

uitgebreide macrofytenvegetatie wordt vastgesteld, kan de optie in overweging genomen worden 
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om bij de afvissing in het najaar van 1997 alle vissen terug te plaatsen, en dus geen verdere 

verwijdering van de witvis uit te voeren. In het volgende lichten we de voor- en nadelen van de 

twee alternatieven (wel of niet terugplaatsen van witvis) toe: 

• Alle planktivore en bentivore vis wordt teruggeplaatst: Indien in twee opeenvolgende jaren 

(1996 en 1997) een abundante waterplantenvegetatie is ontwikkeld, kan dit een aanwijzing zijn 

dat er zich een min of meer gestabiliseerde toestand van helder water heeft ingesteld in de 

Visvijver. Het terugplaatsen van de planktivore en bentivore vis in het najaar 1997 biedt dan 

de mogelijkheid te toetsen of de toestand ook stabiel is indien het visbestandsbeheer niet wordt 

herhaald. Het voordeel van deze werkwijze is dat de spontane evolutie van het systeem ons 

een beeld geeft van de mate waarin de heldere toestand écht gestabiliseerd is, en de 

aanwezigheid van de macrofyten de roofvispopulatie inderdaad in staat stelt de recrutering van 

planktivore en bentivore vissen onder controle te houden. Het voordeel van dit alternatief is 

derhalve dat het de mogelijkheid biedt reeds in 1998 een eerste zicht te krijgen over de 

stabiliteit van de omslag naar helder water op langere termijn. Het nadeel is uiteraard dat het 

terugplaatsen van vis het risico inhoudt dat het systeem reeds het daaropvolgende jaar opP..ie-:r x 

een omslag vertoont naar een toestand van troebel water. 

Het is echter duidelijk dat, indien zulk een omslag naar troebel water plaatsvindt, er in het 

najaar van 1998 opnieuw kan ingegrepen worden in het visbestand om de toestand van helder 

water te herstellen. We merken op dat we met de notie van een gestabiliseerde toestand van 

helder water duiden op een evenwichtssituatie waarbij een groot doorzicht in stand gehouden 

wordt door de aanwezigheid van macrofyten. De notie van een gestabiliseerde toestand houdt 

niet in dat de macrofytenvegetatie geen successie meer zou vertonen. Het is bekend dat 

vegetaties gedomineerd door kranswieren vaak duiden op een pionierssituatie, en het is 

derhalve waarschijnlijk dat de samenstelling van de macrofytenvegetatie in de Visvijver in de 

toekomst zal veranderen. 

• Alle planktivore en bentivore vis wordt verwijderd: Het is uiteraard mogelijk het beheer zoals 

dat werd toegepast in het najaar van 1995 en 1996, waarbij alle gevangen planktivore en 

bentivore vis uit de vijver wordt verwijderd, te continueren. Dit alternatief heeft als voordeel 

dat het een zeer veilige werkwijze is, en de grootste garantie biedt dat ook in 1998 de Visvijver 

zal gekenmerkt worden door een goed ontwikkelde macrofytenvegetatie. Door op deze wijze 

jaarlijks hetzelfde beheer toe te passen, kan echter geen informatie bekomen worden met 

betrekking tot de resiliëntie van het systeem, en kan niet worden vastgesteld of de toestand van 

helder water kritisch afhankelijk is van een jaarlijks terugkerend beheer van het visbestand. 
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Teneinde de verhouding roofvis/witvis verder te verbeteren, stellen we voor om ook in het 

vomjaar van 1997 snoek uit te zetten in zowel Vis- als Kasteelvijver. Bovendien stellen we voor 

om bij volgende afvissingen een fractie van baars (alle individuen > llcm en 50 % van de 

individuen < 11 cm) niet te verwijderen. Hierdoor wensen we een gevarieerd roofvisbestand te 

verkrijgen, dat jaagt op de verschillende grootteklassen van de witvispoplatie (Meijer et al., 
1995). 
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Bijlage bij Hoofdstuk 11: Fytoplankton 

B.II.l. Nadere karakterisering van de fytoplanktongemeenschap van de 
Blankaartvijver op taxonniveau 

De soortensamenstelling van het fytoplankton in de Blankaartvijver is momenteel nog 

onvolledig gekend, vooral met betrekking tot een aantal morfologisch weinig 

gedifferentieerde coccale ééncellige en koloniale taxa. Waarschijnlijk behoren de 

meeste van deze taxa tot de groenwieren maar confirmatie aan de hand van 

fluorescentiemicroscopie en kulturen (voor het bestuderen van de vegetatieve en 

sexuele reproduktie, alsook voor gedetailleerde observaties van de celanatomie) zijn 

wenselijk. Een aantal taxa dient verder bestudeerd te worden aan de hand van levend 

materiaal voor een éénduidige determinatie, waarna het voorkomen van de 

verschillende soorten kan gecorreleerd worden met met dat van gefixeerde (en als 

dusdanig in de tellingen niet te identificeren) vormen. 

De temporele veranderingen van de belangrijkste genera (zie Figuren 1-1 0) toont aan 

dat gedurende de gehele studieperiode Chlorococcales in de grootste densiteiten 

voorkomen, behalve tijdens de herfstbloei einde september, wanneer Stephanodiscus 

soorten (Bacillariophyta, Figuur 1 0) het meest abundant zijn. De diatornee 

Aulacoseira granulata komt eveneens tot maximale ontwikkeling tijdens deze 

periode, maar is veel minder belangrijk dan Stephanodiscus . 

De chlorococcale genera Eutretramorus, Oocystis, Scenedesmus (Figuren 4-7) en de 

desmidiacee Closterium limneticum (Figuur 8) zijn de belangrijkste niet-motiele 

groenwiertaxa in termen van densiteit. Oocystis komt maximaal voor in augustus; 

daarna wordt Closterium limneticum belangrijker. Scenedesmus komt in vrij constante 

aantallen voor in de periode juli-oktober, met een daling in densiteit in de periode van 

eind augustus tot september. 

Cyanobacteriën, met als dominante taxa Microcystis aeruginosa (Figuur 1) en 

filamenteuze taxa van de genera Oscillatoria en Anabaena, vormen een belangrijke 

component van het plankton. De temporele veranderingen zijn globaal genomen 

parallel aan die van de Chlorococcales, met gedurende de zomermaanden juli en 

augustus een dominantie van Microcystis, gevolgd door een sterke ontwikkeling van 

filamenteuze cyanobacteriën. Deze bloei bereikt een maximale densiteit in de periode 

. van eind september tot oktober. Het numerieke belang van Microcystis wordt in de 



huidige studie onderschat doordat individuele kolonies als één entiteit werden geteld. 

Indien de totale koloniegrootte in rekening gebracht wordt, vergroot het kwantitatieve 

aandeel tot de totale fytoplanktongemeenschap nog aanzienlijk. Sporadisch werden 

soorten van het genus Merismopedia in de waterkolom gedetecteerd. Vermoedelijk is 

dit gerelateerd tot opwerveling tengevolge van windwerking, aangezien deze soorten 

een voornamelijk benthische levensstrategie vertonen. Globaal genomen zijn de 

aantallen het hoogst in de herfst. 

De meeste flagellaten komen voornamelijk gedurende de zomer en vroege herfst voor. 

Gepigmenteerde Euglenophyta (Figuur 2) vormen met een vrij groot aantal taxa een 

constant element in de planktongemeenschap. Maximale densiteiten van de 

verschillende genera werden waargenomen in augustus en september. 

Ch/amydomonas is in vrij grot~ densiteiten aanwezig gedurende de zomer (Figuur 3), 

maar vertoont een maximum in de eerste helft van september. Pteromonas aculeata 

komt voornamelijk in september en oktober voor (Figuur 3), maar steeds in vrij lage 

densiteiten. De diatomeeën-herfstbloei wordt gevolgd door een korte maar sterke 

ontwikkeling van Cryptomonas m oktober (Figuur 9), wanneer de totale 

fytoplanktondensiteit reeds sterk IS gedaald. Andere fytoflagellaten omvatten 

Peridinium en Mallomonas spp. die in lage densiteiten aanwezig ZIJn en geen 

uitgesproken temporele dynamiek vertonen (Figuur 9). 

B.II.2. Nadere karakterisering van de fytoplanktongemeenschap van de 

Kasteelvijver op taxonniveau 

Ook hier dient opgemerkt dat de soortensamenstelling in de Kasteelvijver nog niet tot 

in alle detail gekend is, omdat bepaalde coccale taxa bijzondere problemen stellen in 

verband met identificatie (zie BII.l.) Bij de Chlorococcales (Figuren 16-17) zijn 

voornamelijk Monoraphidium minutum, Scenedesmus spp. (vooral S. ecornis), 

Kirchneriella spp., de genera Tetraedron en Tetrastrum en niet nader determineerbare 

coccale taxa het sterkst vertegenwoordigd. Vooral Scenedesmus, Monoraphidium en 

Kirchneriella zijn belangrijk gedurende augustus. Sommige taxa vertonen begin 

oktober een kleine toename in abundantie. Net zoals in de Visvijver (zie BII.3.) blijkt 

er een successie op te treden van twee vertegenwoordigers van de Cryptophyta 

(Figuur 12): een eerste soort vertoont een bloei eind september terwijl een tweede 

soort belangrijk wordt in december. 



Hoewel centricate diatomeeën (Stephanodiscus en Cyclotella spp., Figuur 14) in 

hogere densiteiten voorkomen dan in de Vivsvijver, blijven pennate (voornamelijk 

benthische en perifytische) taxa numeriek het belangrijkst. 

Ophiocytium capitaturn (Xanthophyta, Figuur 15) komt in relatief hoge aantallen voor 

in augustus, maar is afwezig in de herfst- en winterstalen. 

Chroococcus minor (Cyanobacteria, Figuur 11) is het belangrijkst in augustus, terwijl 

andere Cyanobacteria steeds in lage densiteiten voorkomen en een weinig 

uitgesproken temporele dynamiek vertonen. 

Bij de Euglenophyta zijn vooral de genera Phacus, Trachelomonas en Strombomonas 

relatief belangrijk in augustus (Figuur 15), hoewel ze minder abundant voorkomen 

dan in de Blankaartvijver. In de herfst en de winter komen deze soorten slechts in lage 

achtergronddensiteiten voor. Andere fytoflagellaten omvatten Chlamydomonas spp. 

(voornamelijk tijdens augustus, Figuur 16), Dinobryon divergens en Mallomonas 

akrokomonas (Figuur 13). In tegenstelling tot de Visvijver (zie BII.3.) komen 

Chrysophyta slechts sporadisch en in zeer lage aantallen voor. 

8.11.3. Nadere karakterisering van de fytoplanktongemeenschap van de 

Visvijver op taxonniveau 

De fytoplanktongemeenschap van de Visvijver wordt gedomineerd door flagellaten 

behorend tot de Chrysophyta. De koloniale Dinobryon divergens vertoont een sterke 

ontwikkeling in de tweede helft van september, terwijl Synura uvella in maximale 

densiteiten aanwezig is in oktober (Figuur 18). De snelle successie van korte 

groeipieken van chrysofieten is typisch voor deze groep. Mallomonas tonsurata 

bereikt maximale densiteiten in augustus, gevolgd door een kleine bloei van M 

acaroides var. acaroides in september, waarna M akrokomonas verschijnt in 

december (Figuur 18). 

Naast Chrysophyta komen andere flagellaten van verschillende taxonomische 

affiniteit in relatiefhoge densiteiten voor. Zoals in de Kasteelvijver, vertonen ook hier 

twee soorten Cryptophyta een opeenvolgende maximale ontwikkeling in oktober en in 

december. 



De dinoflagellaat Peridinium komt meestal in lage densiteiten voor, met een 

maximum rond half oktober. Euglenophyta komen in aanzienlijk lagere densiteiten 

voor dan in de Blankaartvijver. Euglena gaumei, E. tripteris en LepoeineUs salina zijn 

de belangrijkste taxa in de zomer, terwijl Strombomonas verrucosa en Trachelomonas 

soorten relatiefbelangrijk worden in september en oktober (Figuur 20). 

Chlorococcales komen in maximale aantallen voor in augustus. Acanthosphaera 

tenuispina, Kirchneriella irregularis, Monoraphidium contorturn en een groep van 

niet nader gedetermineerde kleine coccale groenwieren zijn de belangrijkste taxa 

(Figuur 19). De volvocale genera Chlamydomonas en Pandorina morurn komen in 

lage aantallen voor en vertonen geen uitgesproken temporele veranderingen in 

densiteit gedurende de studieperiode. 

De cyanobacteriëngemeenschap van de Visvijver is gekenmerkt door een 

uitgesproken dominantie van Chroococcus cf. minor, en het slechts in lage densiteiten 

voorkomen van filamenteuze cyanobacteriën en Gloeocapsa. 

Net zoals in de Blankaart- en de Kasteelvijver zou een gedetailleerd systematisch 

onderzoek van de fytoplanktonsamenstelling van de Visvijver het aanlegggen van 

kulturen van probleemtaxa vereisen. 
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Figuur 22, Verdeling van zoöplanktonbiomassa van de Blankaartvij ver. 
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Figuur 23. Verdeling van zoöplanktonbiomassa van de Kasteelvijver. 
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Figuur 24. Verdeling van zoöplanktonbiomassa van de Visvijver. 
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