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Inleiding

Ieder jaar wordt ten behoeve van de hengelsportvisserij, voor vele miljoenen, een

aanzienlij ke hoeveelheid pootvis uitgezet in openbare wateren in Vlaanderen. Het grootste

aandeel hiervan wordt ingenomen door blankvoorn. Het zij n de Provinciale

Visserij commissies die, na advies van de Zoetwatervisserij dienst van het Bestuur

Natuurbehoud- en ontwikkeling, AMINAL, in overleg met de visleveranciers afspreken

welke vis, waar en wanneer uitgezet wordt. Dit gebeurt onder de controle van de

Groentechnici van de Zoetwatervisserij dienst.

Uit preliminaire experimenten naar de overlevingskansen van pootvis bleek dat slechts

zeer kleine hoeveelheden pootvis deze uitzettingen langdurig overleven.

Om hieraan te verhelpen werd besloten dit onderzoek op te starten om na te gaan welke

ingrepen een positieve bijdrage kunnen leveren tot het verbeteren van de huidige

herbepotingsresultaten.

In deze studie is het dan ook de bedoeling de overleving van pootvis te onderzoeken. Het

onderzoek loopt over 18 maanden vanaf juli 1991.

In een eerste deel worden de visbepotingen in Vlaanderen en de reglementering terzake

besproken. Het lastenboek met de voorwaarden voor de levering van pootvis aan het

Vlaamse Gewest wordt geëvalueerd en de pootvisleveringen van het bepotingsseizoen '91

'92 worden aan het lastencohier gecheckt.

Deel 2 behandelt de parasieten en bacteriën van de onderzochte pootvissoorten

(blankvoorn, zeelt en winde). Naast een grondige literatuurstudie worden van enkele

tientallen loten vis, bedoeld voor uitzetting, een dertigtal exemplaren onderzocht op de

aan wezigheid van parasitaire, bacteriologische en/ of schimmelinfecties.

Het derde deel onderzoekt de overleving van een twintigtal stalen pootvis afkomstig van

verschillende leveranciers en bedoeld voor uitzetting in de openbare viswateren van de

vij f Vlaamse provincies.

Er worden proeven uitgevoerd om zowel de overleving op korte als op lange termijn te

kunnen evalueren (respectievelijk 7 dagen en enkele maanden). Hiertoe worden van elk

onderzocht staal een lot uitgezet in bewaaraquaria (overleving op korte termijn) en IQ

proefvijvers (overleving op lange termijn).

Nagegaan wordt hoeveel procent van de uitgezette vissen overblij ft na afvissing.

De overlevingspercentages worden dan getoetst aan verschillende parameters zoals

schubverlies, uitzettingsperiode, grootteklasse, leverancier en de situering van proefterrein.

Interpretatie van de resultaten kan aanwijzingen geven over hoe men in de toekomst de

overleving van pootvis kan verhogen.
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DEEL 3 : Overleving van pootvis uitgezet in Vlaanderen

I. Literatuuroverzicht

Na gedurende enkele jaren preliminaire experimenten te hebben uitgevoerd naar de

overlevingskansen van pootvis, kwam aan het licht dat slechts kleine hoeveelheden pootvis

deze uitzettingen langdurig overleven (Timmermans, 1957 en 1967; Vandenabeele, 1989;

Vandenabeele, 1990; De Charleroy en Belpaire, 1991; Yseboodt et al., 1991). Dit

fenomeen werd eveneens waargenomen in Nederland tij dens een gelij kaardig onderzoek

dat gedurende enkele jaren werd uitgevoerd door de Organisatie ter Verbetering van de

Binnenvisserij (O.V.B.)(Riemens, 1982).

Reeds in 1956, twee jaar na de oprichting van het Visserij fonds (waardoor visuitzettingen

in openbare wateren plots heel wat belangrij ker werden), werd door Timmermans (1957)

een proef met gemerkte vissen (vooral voorns) op de doeltreffendheid van visuitzettingen

in het Kanaal van Charleroi uitgevoerd. Er werden formulieren uitgedeeld aan de

hengelaars waarop ze dienden aan te duiden hoeveel voorns, gemerkte en ongemerkte, ze

gevangen hadden tijdens het hengelseizoen '56. In het uitzettingsgebied (tussen de sluizen

van Lot en Ruisbroek) werden 28.3 % der 2849 gemerkte voorns teruggevangen.

Aangezien waarschijnlijk niet alle nog levende, gemerkte voorns gevangen werden, zal het

overlevingspercentage waarschijnlijk ook hoger liggen dan 28.3 %.

In 1967 toonde Timmermans aan dat in open en gesloten hengelwaters waar maatse voorn

afkomstig van de gebruikelijke visleveranciers werd uitgezet, slechts 27.7% hiervan kon

worden teruggevangen gedurende het daaropvolgend hengelseizoen. De proef werd

uitgevoerd met meer dan 2 ton vis die werd uitgezet in het najaar. Uiteraard overleefde

ook een zeker percentage dat niet werd teruggevangen, maar overlevingsexperimenten met

665 kg maatse voorn in aflaatbare, niet beviste en goed controleerbare vij vers toonden aan

dat gedurende één hengelseizoen het werkelij k rendement de 50% normaal niet

overschrijdt. Alhoewel de kwaliteit van de ene levering tot de andere al eens verschilde,

kon toch gezegd worden dat de uitgezette voorns een normaal uitzicht hadden voor

dergelijke leveringen en dat dus ook schub verlies op sommige vissen kon worden

vastgesteld bij uitzetting.

Ook in Nederland had dit fenomeen van lage overlevingspercentages van pootvis de

aandacht van wetenschappers van de O.V.B. getrokken, die in de periode tussen 1972 en

1980 de overleving van circa 20 loten wildvang blankvoorn nagingen in aflaatbare vijvers

op het proefbedrij f in Beesd. De overleving varieerde van 0 tot 67% met een gemiddelde

van slechts 23%. De uitzettingen vonden hier echter plaats in de periode van december

tot maart. Onderzoek desbetreffende wees in de richting van de opslag bij visser en

handelaar als belangrij kste faktor die deze hoge mortaliteiten veroorzaakte. Het ging hem

hier niet zozeer om de omstandigheden gedurende het stockeren zelf, zoals densiteit, duur,

waterkwaliteit, enz., maar om de stress-toestand die bij de vissen wordt veroorzaakt door

vangst en opslag. Proeven met stressonderdrukkende produkten (benzocaïne, 2 X 1 uur 10

ppm) die gebruikt werden tijdens de opslag bleken, in zover deze in de praktijk

toepasbaar zijn, betere resultaten op te leveren. Met chemotheropeutica voor infectieuze

processen (furanace, 1 uur 2 ppm) waren de resultaten echter weinig spectaculair (O.V.B.,
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1982). Een belangrij k gegeven dat uit deze experimenten naar voren kwam is het feit dat

in vergelij kende proeven tussen de overleving van langdurig en niet langdurig

gestockeerde blankvoorn, de gekweekte blankvoorn die niet (langdurig) werd gestockeerd

maar enkel afgevist, verzameld en getransporteerd naar de plaats van uitzetting, het

stukken beter deed en dat overlevingspercentages van meer dan 90% hier normaal waren

(Riemens, 1982).

Aangezien het herbepoten van openbare waters bij ons nog steeds een groot deel van de

kredieten van de Provinciale Visserij commissies opslorpt, werd naar aanleiding van deze

resultaten in 1988 een oriënterend onderzoek opgestart naar de overleving van de

uitgezette pootvis in de verschillende kwekerijen van het Vlaamse Gewest. Dertien stalen

vis werden genomen in de periode tussen november 1988 tot april 1989 afkomstig uit

leveringen bestemd voor de provincies Antwerpen, Brabant en Limburg. Het betrof hier

10 stalen voorn, 1 staal winde, 1 staal zeelt en 1 staal brasem die werden uitgezet in

vijvers te Bocholt, Rijkevorsel en Linkebeek. In het begin van de zomer bleken

gemiddeld nog 40.5% van de vissen in leven te zijn met een minimum van 7.5% en een

maximum van 95%. De gemiddelde overleving van de voornstalen bedroeg 43.7%. Te

Linkebeek werden de overlevingsproeven verdergezet tot de maand oktober. Gemiddeld

slechts 11% van de voorns bleek het najaar te halen, waarbij vissen van Belgische origine

het beter schenen te doen dan de voorns afkomstig uit Nederland. In vij vers afgeschermd

tegen reigers lag de mortaliteit iets lager dan in de vij vers die blootgesteld waren aan

predatie. Aangezien de resultaten van dit onderzoek lieten vermoeden dat er iets misliep

met de herbepotingen werd besloten het onderzoek op dezelfde manier gedurende enkele

jaren verder te zetten (Vandenabeele, 1989).

In het seizoen 1989-1990 werden in de kwekerijen van het Vlaamse Gewest 20 vijvers

voor deze experimenten voorbehouden. Alle werden bepoot met maatse voorn geleverd

door zes van de gebruikelijke leveranciers voor de Provinciale Visserij commissies. Na 6.5

maand was het oorspronkelij k uitgezet aantal vissen teruggelopen tot gem iddeld 27.9% met

een maximum van 89.5% en een minimum van 1.4%. Schub verlies bleek één van de

determinerende faktoren te zijn voor de overlevingskansen van de vissen op lange termijn.

Tevens werd opgemerkt dat nogal wat niet gevraagde vissoorten voorkwamen in de

geleverde loten, dat blij kbaar nogal eens vissen van verschillende afkomst onder elkaar

werden gemengd, dat de bestelde totale gewichten meestal wel overeenkwamen, maar dat

nogal wat individuen uit een lot buiten de gevraagde lengte klasse bleken te liggen

(Vandenabeele, 1990).

Gedurende het seizoen 1990-1991 werden soortgelijke proeven overgedaan In de

viskwekerij Lozerheide te Bocholt. Vij f vij vers werden bepoot met voorn afkomstig van

3 leveringen van eenzelfde leverancier, een eerste half november, een tweede eind

december en de laatste half maart. De bedoeling was na te gaan of de periode van

uitzetting op zich een rol kon spelen in de overlevingsresultaten. Dit kon echter niet

éénduidig worden aangetoond vermits andere faktoren zoals verschillende kwaliteit van de

stalen bij uitzetting en een verschillende predatiedruk door visetende vogels zoals

meeuwen en reigers interfereerden met deze proef. De gemiddelde overleving verschilde

dan ook weer sterk van vijver tot vijver (van 2% tot 83.7%) met een gemiddelde waarde

van 41.5%. Een belangrijk gegeven dat evenwel uit dit onderzoek naar voren kwam, was

het feit dat de beoordeling van de technische beambten van de visserij dienst in verband

met de kwaliteit van de levering bij uitzetting, blijkbaar een betrouwbare voorspellende
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waarde had wat de overleving van de pootvis betrof (De Charleroy en Belpaire, 1991).

Uit een onderzoek van Yseboodt et al. (1991) naar de bijdrage van herbepoting tot de

visstand van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten bleek eveneens dat de overleving van

uitgezette blankvoorn veel te wensen overliet. Zij ramen de efficiëntie van de

uitzettingen in het kanaal, bepaald via merking en vangst- terugvangstmethodes na 6

maanden op maximaal 40 tot 50%. Parallelle proeven in met kanaal water gevulde vij vers

toonden aan dat de overleving varieerde van vij ver tot vij ver tussen 28% en 58%. Bij na

de helft van de overlevende Vissen vertoonden echter ernstige bacteriële - en

schimmelinfecties, wat een nog geringer overlevingsresultaat op langere termij n in het

vooruitzicht stelde.
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11. Materiaal en methoden

A. Algemeen

Om de overleving van de pootvis, bedoeld voor uitzetting in het Vlaamse Gewest in 1991

92, na te gaan werden vijf stalen zeelt, vier stalen winde en 12 stalen blankvoorn in

verschillende vijvers gezet (zie tabel 1). Twee van de blankvoornstalen zijn

referentiestalen afkomstig uit de vij vers van de viskwekerij van het Vlaamse Gewest te

Lozen, dus niet afkomstig van een visleverancier. Deze referentiestalen dienen voor

vergelij king met de pootvis afkomstig van de leveranciers. Tevens werden enkele

blankvoornstalen enkel voor onderzoek naar parasieten gebruikt, deze werden niet uitgezet

voor overlevingsproeven op langere duur (zie ook Deel 2 Materiaal en Methode).

Tabel 1: Stalen en oppervlaktes van vij vers gebruikt voor de overlevingsproeven

Plaats Vij ver Opp.(a) Stalen Tot (kg) Kg/ha

Linkebeek 41 1.68 Zl(l) 12 714
40 2.75 W1(7) 1.235 45.5

8 20.20 Z2(2), Z3(9), W3(23) 56.4 279
9 20.89 W2(17) ,Z4(20) 46.5 223

Lozen 16 20 B3(5) 40 200
15 27.5 B4(6) 40 145
17 20 B12(16) 30 150
18 19 B13(18) 30 158
19 18 BI4(19) 33 183
20 18 B15(21) 48 267

lle 1.8 Z5(25) 4 222
llF 3 W4(26) 7.4 247

Rij kevorsel 6 9.44 B5(8) 20 212
7 9.44 B6(10) 15 159
8 9.44 B8(12) 25 265
9 9.44 B9(13) 15 159

10 9.79 Bll(15) 25 255
4 5 B16(22) 15 300
5 5 B16(22) 11 200

De stalen die hier besproken worden hebben een dubbele nummerIng gekregen naast een

beginletter die de eerste letter van de soort aangeeft (b = (blank)voorn, w = winde, z =

zeelt). Het cijfer dat volgt op deze beginletter is de staalnummer per soort (van 1 tot 5

voor zeelt, van 1 tot 4 voor winde en van 1 tot 18 voor voorn). Het cij fer tussen haakj es

geeft de volgorde van uitzetting en onderzoek van de stalen weer (van (1) tot en met (27».

De vijvers in de viskwekerijen te Lozen en Rij kevorsel werden ter beschikking gesteld

door de Zoetwatervisserij dienst van AMINAL. In de viskwekerij van het Instituut voor

Bosbouw en Wildbeheer te Linkebeek konden ook enkele vijvers gebruikt worden.
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De stalen werden genomen bij het leveren van de VIS of bij de leveranciers zelf. In de

praktijk bracht de technische beambte van de Zoetwatervisserij dienst het Instituut voor

Bosbouw en Wildbeheer op de hoogte van de uitzettingen van zodra hij hiervan zelf

geïnformeerd werd door de Provinciale Visserij commissies. Op het ogenblik van de

uitzetting, waarbij normaal gezien de leverancier, afgevaardigden van de

Visserij commissie, een beambte van de Visserij dienst en een vertegen woordiger van het

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer aanwezig waren, werden stalen van de pootvis

genomen. Het grootste gedeelte van dit staal werd uitgezet (gemiddelde densiteit ca. 200

kg/ha) op de proefvij vers voor de overlevingsexperimenten. Een aantal vissen werd

echter meegenomen naar het !BW te Groenendaal en zo snel mogelij k onderzocht op

eventuele ziekten of verwondingen. Ook schubverlies werd onderzocht, dit werd als

zodanig genoteerd van wanneer er een tiental schubben langs beide zijden ontbraken of

een twintigtal langs één kant. Tevens werden van elk lot vissen dat werd uitgezet op de

proefvijvers een honderdtal vissen gestockeerd in het Instituut voor Bosbouw en

Wildbeheer in een polyester tank met doorstromend leidingwater en voorzien van

voldoende beluchting. Hiermee kon men nagaan hoe groot de mortaliteit was gedurende

de eerste dagen na uitzetting en eventueel de oorzaken van de sterftes opsporen.

Bij het aflaten van de vijvers in de vroege zomer werd het overlevingspercentage evenals

de conditie van de resterende vissen nagegaan.
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B. Vij vers en visbezetting.

1. Centrum voor Visteelt te Linkebeek QBW)

Figuur 1 toont een overzicht van de viskwekerij van het Instituut voor Bosbouw en

Wildbeheer te Linkebeek. Voor de overlevingsproeven werden enkel vijvers 8, 9, 40 en

41 gebruikt met een respectievelijke oppervlakte van 20.2, 20.89, 2.75 en 1.68 a.

Deze rechthoekige vij vers hebben aarden wallen en zij n voorzien van een monnik. Zij

zijn allen apart aflaatbaar uitgezonderd vij ver 9 die geen afzonder/ij k afvoerkanaal heeft,

de afvoer gebeurt hier via vijver 8. Tenzij in vijver 40 zijn er geen waterplanten

aanwezig in de proefvijvers. Er is wel oevervegetatie. De gemiddelde diepte varieert

van 1 à 1.5 m voor vijvers 8 en 9 terwijl vijvers 40 en 41 ongeveer 1 m diep zijn.

Op vijver 8 werd 26.4 kg winde (20-30 cm), 15 kg gemerkte zeelt (+ 18 cm) (gemerkt

door afknippen van het bovenste stuk van de staartvin) en 15 kg zeelt (17 -25 cm) gezet.

In vijver 9 kwam 26.5 kg winde (20-30 cm) en 20 kg zeelt (10-18 cm) terecht. Vijver 40

en 41 bevatten respectievelijk 1.235 kg winde (1- jarig) en 12 kg zeelt (10-18 cm).

2. Viskwekerij Lozerheide, Lozen (ZWVD, AMINAL)

In Lozen werden de vijvers 15 tot en met 20 gebruikt en nog twee kleinere vijvertjes l1C

(± 1.8 a) en l1F (± 3 a)(Figuur 2). De oppervlakte van de grote vij vers ligt rond de 20 a

(zie Tabel 1). De proefvij vers zijn afzonderlij k aflaatbaar via een afvoerkanaal in het

noorden. Alle vij vers zijn omgeven door aarden wallen en hebben een aarden

ondergrond. De gemiddelde diepte in het midden van de grote vijvers ligt rond 1.5 m.

In de vijvers 15, 16, 18, 19 en 20 werd respectievelij k 40, 40, 30, 33 en 48 kg voorn (12

17 cm) uitgezet, in vij ver 17 30 kg voorn (8 -12 cm). Op vij ver l1C werd 4 kg zeelt (+ 18

cm) en op 11F 7.4 kg winde (8-12 cm) gezet.

3. Viskwekerij De Volharding. Rijkevorsel (ZWVD. AMINAL)

Figuur 3 toont de viskwekerij te Rij kevorsel, enkel de langwerpige vij vers 4 tot en met 10

werden bezet met voorn.

Ook deze kwekerij bezit enkel aarden vijvers. Vijvers 4 en 5 zijn elk ongeveer 5 a groot,

vijver 10 heeft een oppervlakte van 9.79 a en alle andere proefvijvers zijn 9.44 a.

De bezetting van vijvers 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 was respectievelijk 15 kg voorn (+17 cm),

11 kg (+ 17 cm), 20 kg (12-17 cm), 15 kg (8-12 cm), 25 kg (+17 cm), 15 kg (8-12 cm) en

25 kg voorn (12-17 cm).
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C. Visstalen

De verschillende pootvissoorten worden bij verschillende viskwekers en handelaars

aangekocht al naargelang de prijs en de kwaliteit van de pootvis. Voor de werkelijke

afkomst van de vissen (eigen kweek of import) verwijzen wij naar tabellen 7, 8 en 9 in

Deel 1.

Tabel 2 toont de geleverde vissoorten per leverancier (ev. verschillende maten) voor de

verschillende provincies waarvan stalen voor de overlevingsproeven werden gebruikt.

Tabel 2: De geleverde vissoorten (verschillende maten) per leverancier voor de

verschillende provincies waarvan stalen voor de overlevingsproeven werden gebruikt.

Bijnens L&P

Bijnens L&P

Corten E.

Corten E.

Corten E.

Corten E.

Hoetmer J.

Pieters G.

Pieters G.

Pieters G.

VanstalIe A.

VanstalIe A.

Vandeput X.

Vandeput X.

Wellens-Bellefroid P.

Wellens-Bellefroid P.

Wellens-Bellefroid P.

Zschiedrich H.

Zschiedrich H.

Zschiedrich H.

ZWVD Lozen

ZWVD Lozen

BI2(16)

BI6(22)

Bll(15)

B6(10)

B8(12)

Wl(7)

BI5(21)

BI7(24)

W2(17)

W3(23)

B5(8)

Z3(9)

Zl(l)

Z2(2)

B13(18)

B9(13)

Z4(20)

B14(19)

W4(26)

Z5(25)

B3(5)

B4(6)

voorn

voorn

voorn

voorn

voorn

winde

voorn

voorn

winde

winde

voorn

zeelt

zeelt

zeelt

voorn

voorn

zeelt

voorn

winde

zeelt

voorn

voorn

8-12 cm

+17 cm

12-17 cm

8-12 cm

+17 cm

I-jarig

12-17 cm

15-25 cm

20-30 cm

20-30 cm

15-20 cm

17-22 cm

10-18 cm

+18 cm

12-17 cm

8-12 cm

10-18 cm

12-17 cm

8-12 cm

10-18 cm

12-17 cm

12-17 cm

Limburg

Brabant

Antwerpen

Antwerpen

Antwerpen

Antwerpen

Brabant

Oost- Vlaanderen

West- Vlaanderen

Oost- Vlaanderen

Oost- Vlaanderen

Oost- Vlaanderen

Antwerpen

Antwerpen

West- Vlaanderen

West- Vlaanderen

West- Vlaanderen

Limburg

Limburg

Limburg

Limburg

Limburg
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D. Methoden

1. Voorgeschiedenis van de pootvisstalen

De leveranciers van pootvis aan het Vlaamse Gewest zijn ofwel zelf de kwekers van die

vissen ofwel worden deze elders aangekocht meestal in het buitenland (Nederland,

Duitsland, ...), en gestockeerd op netten of in vij vers bij de handelaar.

In tabellen 7, 8 en 9 in Deel 1 worden voor de verschillende onderzochte pootvisstalen de

gegevens (verkregen door mededelingen van de leverancier en door eigen onderzoek) over

de oorsprong van de vis, de transportduur , stockeringstermij n, transportdensiteit etc.

weergegeven.

2. Staalname en bezetting van de vijvers (overleving lange duur) en bewaaraguarium

(overleving korte duur)

Zoals in A.1. besproken worden van de uit te zetten pootvis stalen genomen net voor de

uitzettingen. Deze vissen werden dan op vijvers gezet om hun overleving op lange duur

na te gaan. Hun totaal gewicht werd genoteerd en van gemiddeld 100 exemplaren werd

de individuele lengte, het individueel gewicht en de conditie (verwondingen, schub verlies,

parasitaire en bacteriologische aandoeningen, ...) bepaald. Van de blankvoornstalen werd

telkens ook een lot van ongeveer 100 vissen (reële waarden zie tabel 3 'Stuks') in een

bewaaraquarium, voorzien van voldoende doorstroming en een constante beluchting, in het

IBW te Groenendaal geplaatst om de directe mortaliteit (binnen de 7 dagen) na te gaan.

Ook van deze vissen werd lengte en gewicht bepaald en telkens werd genoteerd in welke

conditie deze vissen zich bevonden (uitzicht, verwondingen, schubverlies, ... ).

Voor de blankvoornstalen werd er ook op een dertigtal exemplaren uit elk staal een

parasitologisch onderzoek uitgevoerd (zie Deel 2).

3. Afvissingen

Bij het einde van de overlevingsproeven (eind juni - begin juli) werden de proefvij vers

afgelaten en alle vissen werden er uitgeschept of indien moge lij k opgevangen in een net

bevestigd aan de afvoerpijp van de vijver.

Alle vissen werden dan per soort en per vijver geteld en tesamen gewogen. Voor honderd

individuen werd de individuele lengte en het gewicht bepaald en er werd gekeken naar

enkele makkelijk controleerbare parameters voor de conditie (o.a. vinrot, schubverlies,

wonden en de aanwezigheid van schimmels, NeasClls, karperl uis en bloedzuigers).

Aangezien er bij sommige loten minder dan 100 vissen de proef overleefden kon dit

aantal niet steeds gehandhaafd worden.

Uit de verhouding van de resterende Vissen bij de afvissingen en het aantal initieel

uitgezette vissen werd dan voor elk staal het overlevingspercentage berekend.

In Bijlage 1 Deel 3 worden van alle onderzochte stalen de lengte-gewichts- en de lengte

frekwentiegrafieken weergegeven bij uitzetting en na afvissing.
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lIJ. Resultaten

A. Overlevingspercentages

In de volgende tabel wordt voor elk staal de begindatum van de proef en de leverancier

weergegeven, tevens wordt de grootte (in gewicht en aantallen) van het staal en de plaats

waar de proef plaatsvond (nummer vijver en situering van het proefterrein) aangeduid.

Tabel 3: Overlevingspercentages op lange en korte termij n

Staal Datum Leverancier Kg Stuks Nr. Plaats over!. over!.
Vijver kort lang

(%) (%)

Zl(l) 25/9/91 Vandeput 15 230 41 Linkebeek - 30
Zl(l) 25/9/91 Vandeput 99 bak Linkebeek 100 -
Z2(2) 21/10/91 Vandeput 15 57 40 Linkebeek - 21.1
B1(3) 25/10/91 ZWVD 100 bak Groenendaal 100 -
B2(4) 7/11/91 IBW 50 bak Groenendaal 100 -

B3(5) 13/11/91 ZWVD 40 840 16 Lozen - 39.8
B3(5) 13/11/91 ZWVD 5 100 bak Groenendaal 98 -

B4(6) 13/11/91 ZWVD 40 834 15 Lozen - 58.0
W1(7) 20/11/91 Corten 1.235 481 40 Linkebeek - 60.7
B5(8) 21/11/91 Van Stalle 20 458 6 Rij kevorsel - 80.8
B5(8) 21/11/91 Van Stalle 5 100 bak Groenendaal 99 -
Z3(9) 21/11/91 Van Stalle 15 225 8 Linkebeek - 47.1
B6(10) 26/11/91 Corten 15.4 3000 7 Rij kevorsel - 69.2
B6(10) 26/11/91 Corten 100 bak Groenendaal 97 -
B7(11) 27/11/91 IBW 50 bak Groenendaal 100 -

B8(12) 2/12/91 Corten 25 323 8 Rijkevorsel - 44.3
B8(12) 2/12/91 Corten 50 bak Groenendaal 86 -

B9(13) 3/12/91 Wellens 15.2 2400 9 Rij kevorsel - 46.4
B9(13) 3/12/91 Wellens 100 bak Groenendaal 100 -

B10(14) 3/12/91 IBW 40 bak Groenendaal 100 -
B11(15) 18/12/91 Corten 25 459 10 Rij kevorsel - 61.9
B11(15) 18/12/91 Corten 39 bak Groenendaal 97.4 -
B12(16) 19/12/91 Bijnens L&P 30 4319 17 Lozen - 50.6
B12(16) 19/12/91 Bijnens L&P 102 bak Groenendaal 96 -
W2(17) 24/12/91 Pieters 26.5 37 9 Linkebeek - 81.1
B13(18) 27/12/91 Wellens 30 517 18 Lozen - 81.6
B13(18) 27/12/91 Wellens 40 bak Groenendaal 100 -
B14(19) 6/1/92 Zschiedrich 33 494 19 Lozen - 13.2
B14(19) 6/1/92 Zschiedrich 2 41 bak Groenendaal 97.6 -

Z4(20) 9/1/92 Wellens 20 411 9 Linkebeek - 47.9
B15(21) 11/2/92 Hoetmer 48 846 20 Lozen - 77.5
B15(21) 11/2/92 Hoetmer 38 bak Groenendaal 100 -

B16(22) 26/2/92 Bijnens L&P 30 148 4 Rijkevorsel - 5.5
B16(22) 26/2/92 Bijnens L&P 110 5 Rij kevorsel - 4.1
B16(22) 26/2/92 Bijnens L&P 40 bak Groenendaal 100 -

W3(23) 28/2/92 Pieters 26.4 30 8 Linkebeek - 93.3
B17(24) 13/3/92 Pieters 10 68 bak Groenendaal 48.5 -
Z5(25) 30/3/92 Zschiedrich 4 72 11C Lozen - 2.8
W4(26) 30/3/92 Zschiedrich 7.4 613 11F Lozen - 90.2
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B. Overleving op korte termijn

Tabel 3 geeft de overleving weer na 7 dagen en/ of na enkele maanden (afhankelij k van de

proefduur) voor alle stalen die gebruikt werden voor het onderzoek naar de overleving

van pootvis. Hieruit blij kt dat de overleving na 7 dagen (onderzocht voor de meeste

blankvoornstalen (17) en één zeeltstaal) over de ganse lijn zeer goed is (tussen 95 en 100

%). Alleen blankvoornstaal B17(24) kent een zeer hoge mortaliteit (51.5 % na 1 week), het

betrof hier echter een staal met zeer veel schubverlies (61.8 %) en met 6 % vissen met

ernstige verwondigen. Tevens gebeurde het overlevingsonderzoek van dit staal gedurende

een zeer warme periode.

De overlevingspercentages op korte termijn liggen allemaal hoog en deze getallen zijn dus

duidelijk geen maatstaf voor de overleving op lange termijn. Uit een factoranalyse blij kt

dat de overleving op korte termijn vooral een gevolg is van de aanwezigheid van

schimmels en uitwendig waarneembare bacteriële aandoeningen (dit waarschij nlij k als

secundair effect van schubverlies).

C. Overleving op lange termijn

Bedoeling was na te gaan in hoeverre de overlevingspercentages afhankelijk zijn van

verschillende factoren zoals behandelingen tijdens afvissen, stockeren en transporteren en

daar eventueel mee gepaard gaande verwondingen, ziekten en/of schubverlies. Ook werd

onderzocht of de overlevingspercentages gecorreleerd waren met de grootte- klasse (I < 12

cm, 12 ~ 1 ~ 17 cm, I> 17 cm) en of de uitzettingsperiode (najaar, winter, voorjaar),

proefterreinen (vijvers) en de leveranciers enige invloed hadden op de mortaliteit.

1. Overleving per soort

Uit tabel 3 blijkt dat de overleving op langere tijd (van 93 tol 311 dagen) sterk

verschillend is van staal tot staal. De gemiddelde overleving van alle stalen bedraagt 52.5

% (std = 27.2) met een minimum van 2.8 % en een maximum van 93.3 %.

Ook per soort zien we grote verschillen van gemiddelde overleving. De vier windestalen

hebben een zeer hoog gemiddeld overlevingspercentage van 81.3 % (min.: 60.7 %; max.:

93.3 %), zeelt (vijf stalen) daarentegen heeft eerder een lage overleving van gemiddeld

29.8 % (van 2.8 tot 47.9 %) terwijl er voor de blankvoornstalen (12) een gemiddelde

overleving van 52.3 % werd gevonden variërend tussen 4.8 en 81.6 %.

Voor deze verschillen in overleving tussen de verschillende soorten is er niet direkt een

verklaring. De hoge overlevingspercentages van winde werden verwacht daar de

uitgezette stalen van uitstekende kwaliteit leken. Bij zeelt wordt het gemiddelde sterk

omlaag getrokken door staal Z5(25) met een overleving van amper 2.8 %, er is echter geen

enkel zeeltstaal dat echt goed scoort. Dit past in de tendens van de laatste jaren waarbij

meerdere viskwekers moeilijkheden ondervinden met het kweken van zeelt waarschijnlijk

als gevolg van de introductie van de bacterie Yersinia rIlckeri. Tijdens dit onderzoek werd

deze bacterie echter nooit waargenomen in de onderzochte zeeltstalen.
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2. Lengte - en gewichtsaangroei

Tabel 4: Gemiddelde lengtes en gewichten en de reële en de procentuele lengte- en

gewichtsveranderingen (absoluut en per dag) van de onderzochte stalen.

Lotnr gem L gem G ol og ol og oUT og/T Tijd
(soort (uitz.) (uitz.) (cm) (g) (%) (%) (%) (%) (dagen)

B3 14.4 59.7 4.8 37.4 33.4 63.3 0.15 0.28 230
R3 13.1 46.0 4.9 41.9 37.1 91.1 0.16 0.40 230
B4 14.4 59.7 3.3 15.4 23.4 25.9 0.10 0.11 230
R4 13.1 46.0 4.0 22.9 30.5 49.7 0.13 0.22 230

B5 15.6 45.7 1.3 22.2 8.3 48.6 0.04 0.23 208
B6 6.08 2.1 2.3 5.2 38.3 251.2 0.19 1.24 203

B8 18.2 71.2 0.1 -20.0 0.5 -28.0 0.002 -0.09 311
B9 8.7 6.1 1.4 6.0 16.3 98.0 0.08 0.50 196

B11 13.7 30.0 2.8 26.0 20.4 86.7 0.11 0.48 181

B12 8.4 6.8 1.2 3.6 14.6 53.7 0.08 0.28 194

B13 16.6 56.1 -0.2 -0.7 -1.2 -1.3 -0.01 -0.01 186

B14 19.0 70.0 0.5 18.1 2.6 25.9 0.01 0.15 176

B15 16.0 46.5 0.4 6.8 2.5 14.6 0.02 0.10 141

B16 19.4 95.3 2.2 49 11.3 51.4 0.10 0.46 111

Zl 14.7 45.3 0.1 -0.7 0.6 -1.5 0.002 -0.01 287

Z2 25.5 242.0 1.0 97.0 3.8 40.1 0.01 0.15 261

Z3 16.8 76.9 2.6 26.5 15.5 34.5 0.07 0.15 230

Z4 15.8 55.6 3.9 84.9 24.8 152.7 0.14 0.84 182

Z5 15.6 52.1 6.8 118.1 43.2 226.8 0.46 2.44 93

W1 6.1 1.9 3.8 8.3 62.4 441.2 0.27 1.91 231

W2 37.3 717.9 -0.5 20.9 -1.3 2.9 -0.01 0.01 198

W3 39.8 880.3 -0.8 -123.2 -2.0 -14.0 -0.02 -0.11 131

W4 10.9 12.1 1.5 6.1 13.5 50.6 0.15 0.54 93

In tabel 4 wordt voor elk uitgezet staal de gemiddelde lengte en het gemiddeld gewicht

van de vissen bij het begin van de proef weergegeven (bij uitzetting in vijvers). Tevens

werd de reële (absolute) en de procentuele gemiddelde lengte- en gewichtsverandering

berekend voor elk staal.

De laatste kolom geeft de tijdspanne van de proef weer in dagen. Bij de meeste stalen

werd tijdens de uitzettingen geen onderscheid gemaakt tussen rietvoorn en blankvoorn,

terwijl dit bij de afvissingen (einde van de proef) meestal wel gebeurde. Om de

gemiddelde gewichten en lengtes van de stalen na de proef te kunnen vergelijken met de

waardes van bij het begin werd voor de afvissingsstalen het gewogen gemiddelde tussen

blank- en rietvoorn genomen. Enkel voor stalen B3(5) en B4(6) waren gegevens

voorhanden voor beide soorten van zowel afvissingen als uitzettingen.
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Uit de tabel kan men afleiden dat de gemiddelde lengte- en gewichtstoename (soms zelfs

afname) zeer sterk verschilt naargelang het staal. Zo varieert de gemiddelde lengte van

2.0 % afname tot een gemiddelde lengtetoename van 62.4 %. De gemiddelde

lengtetoename per soort is ongeveer gelij k en bedraagt 17.0 % voor voorn, 17.6 % voor

zeelt en 18.1 % voor winde.

Het gemiddeld gewicht varieert nog veel sterker dan de gemiddelde lengte, zo \s er een

gemiddelde gewichtsafname van 28.0 % (over 311 dagen) maar tevens een

gewichtstoename van 441.2 % (over 231 dagen). De gemiddelde gewichtstoename varieert

ook per soort, blankvoorn, zeelt en winde kennen respectievelijk een toename van 59.3 %,

90.5 % en 120.2 %.

De procentuele lengteaangroei per dag voor blankvoorn, zeelt en winde staan uitgezet in

functie van hun gemiddelde lengte bij uitzetting (Figuren 4, 5 en 6).
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Normaliter wordt er verwacht dat deze procentuele lengteaangroei zou dalen bij

toenemende lengte. Dit kon niet waargenomen worden, tenzij bij winde (Figuur 6). Een

mogelij ke verklaring hiervoor is dat de groei over het algemeen zeer laag is (tussen 

0.006 en 0.46 % lengteaangroei per dag) omwille van het tijdstip van deze experimenten,

nl. herfst en winter waar de groei - ook onder natuurlij ke omstandigheden - zeer gering

is. Daarenboven zijn de condities tussen de verschillende vijvers verschillend, zodat ook

andere factoren een rol kunnen gespeeld hebben. Zo kan bij voorbeeld de betere groei van

het zeeltmonster dat te Lozen werd uitgezet (ten opzichte van de zeeltmonsters gestockeerd

te Linkebeek) het gevolg zijn van de hogere watertemperatuur in de vijvers van de

viskwekerij Lozerheide of van de geringe overleving (veel voedsel voor de overlevenden).

In figuur 7 werd voor blankvoorn de procentuele lengtegroei per dag uitgezet in functie

van de gemeten overleving.

0.2.------------------~n~n--------,.-
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89
·812•
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Figuur 7 : Procentuele lengtegroei per dag uitgezet tegen de procentuele overleving voor

blankvoorn.
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Er blij kt geen aantoonbare correlatie tussen lengtegroei en overleving. Een goede conditie

van de uitgezette vis samen met gunstige opgroeiomstandigheden in de vij ver (veel

voedsel,optimale temperatuur, geen predatie, ...) had kunnen resulteren in zowel een groot

overlevingspercentage als een hoog groeicijfer (= positieve correlatie). Anderzijds zou een

lage overleving een positief effect kunnen hebben op de overlevende vissen die daarom

via bv. hoger voedselaanbod en lagere concurrentiedruk een hogere groei zouden kennen

(= negatieve correlatie). Bovendien kunnen selectieve mortaliteiten (bv. meer sterfte bij

kleinere specimens in eenzelfde vijver ook in belangrij ke mate het gemiddeld gewicht bij

afoogsten (en dus ook de berekende groei) beïnvloeden.

3. Invloed van schubverlies op de overleving

Tengevolge van het vangen, afvissen, stockeren, transporteren en manipuleren worden bij

de uit te zetten vissen soms wonden en zeer vaak ook schubverliezen vastgesteld. Figuur

8 toont een grafiek voor de blankvoornstalen waarbij het percentage schub verlies per staal

(aantal vissen per honderd die ernstige vorm van schubverli s vertonen, d.i. een tiental

schubben langs beide zijden of een twintigtal langs een zijde) uitgezet werd tegen het

overlevingspercentage van dat staal. Er bestaat een duidelijke negatieve correlatie tussen

deze twee parameters.

We berekenden een correlatiecoëfficient van - 0.84 (p < 0.005). Op de figuur wordt ook

de exponentiële regressielijn weergegeven met de 95 % zekerheidsgrenzen (R2= 0.71).

Voor de zeelt- en de windestalen kon geen duidelijk verband tussen schubverlies en

overleving aangetoond worden. Dit is enerzijds te verklaren door een te klein aantal

stalen en anderzijds bleek geen enkel van deze stalen aan grote schubverliezen te lijden

(max. 10 %). Beide soorten hebben kleine schubben en het is dan ook logisch dat

schubverlies hier minder frequent optreedt. Figuur 9 toont de overleving in functie van

schubverlies voor a) winde en b) zeelt.

Opmerking bij figuur 8: Het staal B6(10) dat met 100 % schubverlies gekwoteerd werd,

werd niet opgenomen in de grafiek en de statistische berekeningen daar het hier gaat om

een staal waarin weliswaar alle vissen schubverlies vertonen maar bij elk exemplaar

ontbreken maar een zeer klein aantal schubben; 100 % schubverlies aanrekenen lijkt hier

een overwaardering.
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Uit figuur 8 volgen enkele belangrij ke conclusies. Aangezien het overlevingspercentage

van voorn (en misschien ook voor andere soorten) sterk afhankelij k is van het percentage

schub verlies zou men dit schub verlies als een objectieve maatstaf kunnen gebruiken bij de

beoordeling van een visstaal dat van een leverancier komt en bedoeld is voor uitzetting.

De tendens volgens de grafiek lij kt te zij n dat wanneer een staal meer vissen met ernstig

schubverlies bevat het overlevingspercentage lager is. Daar dit schub verlies vrij

gemakkelij k waarneembaar is kan de beoordelaar van een lot vis tamelij k vlug en

eenvoudig uitmaken wat de overlevingskansen zijn van deze levering.

4. Invloed van de uitzettingsperiode op de overleving

In literatuurgegevens (O.V.B., 1982) wordt soms geopperd dat uitzettingen in het voorjaar

een slechtere overleving tot gevolg hebben dan uitzettingen in het najaar en de vroege

winter. In tabel 5 staan voor de drie onderzochte soorten de gemiddelde

overlevingswaarden (in procent) per maand van uitzetting (onder de

overlevingspercentages wordt het aantal stalen waarover dit gemiddelde is berekend

weergegeven). Statistisch kan hier echter geen significante correlatie aangetoond worden

tussen de uitzettingsperiode en het overlevingspercentage. Ook is het aantal stalen per

maand vaak te klein en niet evenredig verdeeld over de tij d.

Tabel 5: Overleving in functie van de uitzettingsperiode

,
Maand Sep Okt Nov Dec Jan Feb Maa

(Overlev.) % % % % % % %

Voorn - - 61.95 56.96 13.2 41.15 -

(n sta/en) (4) (5) (1) (2)

Winde - - 60.7 81.1 - 93.3 90.2

(n sta/en) (1) (1) (1) (1)

Zeelt 30.0 21.1 47.1 - 47.9 - 2.8

(n sta/en) (1) (1) (1) (1) (1)
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5. Overleving in functie van de grootte klasse

Tabel 6 : Overleving in functie van de grootte klasse

Grootteklasse 1<12 cm 12 $; 1 $; 17cm 1 > 17 cm

Overleving % % %

Voorn 55.4 66.6 20.8

(n stalen) (3) (6) (3)

Winde 75.5 - 87.2

(n stalen) (2) (0) (2)

Zeelt - 32.0 21.1

(n stalen) (0) (4) (1)

1 : gemiddelde lengte van alle vissen uit een staal

Tabel 6 toont de gemiddelde overleving per grootteklasse voor voorn, zeelt en winde.

Tussen haakjes wordt het aantal stalen weergegeven waarover de gemiddelde overleving

werd berekend.

Voor blankvoorn blijkt de klasse met de grote exemplaren de minst goede overleving te

hebben, terwijl zowel de stalen met kleine vissen als de tussenklasse boven de gemiddelde

overleving van voorn (52.3 %) liggen.

Aangezien overleving sterk negatief gecorreleerd blijkt te zijn met schubverlies zou men

het lage gemiddelde overlevingspercentage van de klasse met grote vissen hierdoor kunnen

verklaren. Het percentage schub verlies bij deze grootte klasse is 40.8 % terwijl dit voor de

tussen klasse 10 % en voor de kleine visjes 21 % is.

Het zou ook interessant zijn om na te gaan of er eventueel selectieve predatie (op

grootte klassen) door reigers gebeurd. Er zijn hier echter te weinig gegevens om hierover

een idee te krijgen, wel blijkt het percentage kwetsuren bij de klasse met de grotere

exemplaren hoger te liggen dan bij de middenklasse en de klasse met kleine vissen

vertoont de minste verwondingen.
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6. Invloed van de proefterreinen op de overleving

Om de invloed van de plaats waar de proefvijvers (beschrijving zie Deel 3 11 B) zich

bevinden na te gaan op de overleving werden de gemiddelde overlevingswaarden voor de

viskwekerijen in Linkebeek, Lozen en Rij kevorsel berekend. Deze waarden worden

weergegeven in tabel VP.

Tabel 7 : Overleving in functie van het proefterrein

Proefterrein Linkebeek Lozen Rijkevorsel

Overleving % % %

Voorn - 53.45 51.23

(n stalen) (0) (6) (6)

Winde 78.37 90.2 -
(n stalen) (3) (1) (0)

Zeelt 36.53 2.8 -
(n stalen) (4) (1) (0)

Gem. Overleving 54.5 51.7 51.2

(n stalen) (7) (8) (6)

De viskwekerijen hebben alle ongeveer dezelfde gemiddelde overleving, doch het is

moeilijk om de proefterreinen met elkaar te vergelijken daar in Linkebeek geen

blankvoornstalen getest werden; in Lozen werden weinig en in Rijkevorsel geen zeelt- en

windestalen gezet. Buiten het feit dat er een toevallig sterke predatie van reigers en

meeu wen op één van de proefterreinen kan voorkomen lij kt het ons weinig waarschij nlij k

dat de overlevingspercentages afhankelijk zijn van de plaats van uitzetting in proefvijvers

aangezien op al deze plaatsen normale hoeveelheden vis worden gekweekt.

7. Invloed van de leveranciers op de overleving

De kwaliteit van een levering pootvis is in hoge mate afhankelij k van de behandeling door

de leverancier. Zoals blijkt uit het literatuuroverzicht is vooral de stockering van de

vissen cruciaal. Lange(re) opslag leidt tot verhoogde stress en een groter aantal

verwondingen wat gewoonlijk aanleiding geeft tot verminderde overleving. Het mag dan

ook duidelij k wezen dat de leverancier hierin een grote verantwoordelij k heeft. Toch

blijkt uit de gegevens dat de overleving per staal sterk kan verschillen zelfs indien zij

van dezelfde leverancier afkomstig zijn en dus hoogstwaarschijnlijk eenzelfde behandeling

hebben gekregen.
De gemiddelde overleving van alle stalen (per soort) geleverd door dezelfde

viskweker/handelaar zijn uitgezet in figuren 10A en lOB.
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Gemiddelde overleving Blankvoornstalen
(n) = aantal stalen per leverancier
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Figuur 10: Gemiddelde overleving (in %) van de stalen per leverancier voor (A)

blankvoorn en (B) winde en zeelt.
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De namen van de leveranciers zijn vervangen door Li in de X-as. Het blijkt dat de

gemiddelde overleving voor de verschillende leveranciers van pootvis sterk varieerde voor

het uitzettingsseizoen van 1991- 92. Zo vindt men bij voorbeeld een gemidd~lde overleving

van 13.2 % (L8) tot 80.8 % (L5) voor de uitgezette blankvoornstalen.

Het is echter onmogelijk om uit de getoonde gegevens éénduidige conclusies te trekken in

verband met de kwaliteit van de geleverde pootvis en de bekwaamheid van de

pootvisleverancier. Enerzij ds verschilt het aantal stalen dat door één bepaalde leverancier

werd geleverd (van 0 tot 3 blankvoornstalen en 0 tot 2 zeelt- en windestalen per

leverancier). Anderzijds kan de gemiddelde overleving per soort sterk verschillen bij

dezelfde leverancier. Enkel indien men voor meerdere stalen van een leverancier over

opeenvolgende bepotingsseizoenen alle slechte of alle zeer goede overlevingsresultaten

vindt kan men zich een idee vormen van de betrouwbaarheid en de bekwaamheid van de

handelaar.
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IV. Conclusies

Over de overleving van de uitgezette pootvis is slechts weinig literatuur voorhanden. Uit

deze schaarse gegevens blijkt dat de overleving van pootvis na één b potingsseizoen

(herfst-winter-Iente) zelden meer dan 50 % bedraagt en meestal zelfs een stuk lager ligt

alhoewel de overleving van de verschillende stalen pootvis sterk varieert (van bijna 0 tot

ongeveer 100 %).

De meeste overlevingsproeven gebeurden in aflaatbare vij vers waarop stalen van loten VIS

bedoeld voor bepoting van openbare waters werden gezet. Na een periode van enkele

maanden werd dan nagegaan hoeveel vissen van een bepaald staal de proef overleefden.

Om de overleving van de pootvisstalen van 1991-1992 voor het Vlaamse Gewest op lange

termijn na te gaan werden een twintigtal stalen op vij vers te Linkebeek, Lozen en

Rijkevorsel gezet. Daarnaast werd VOor alle blankvoornstalen en 1 zeeltstaal ook de

overleving op korte termijn (7 dagen) onderzocht, hiervoor werden van elk staal een 100

tal vissen in aquaria in het IBW te Groenendaal gehouden.

De overleving na 7 dagen ligt hoog voor, op één na, alle stalen (95 à 100 %). De

overlevingspercentages op lange termijn (gemiddeld 194 dagen) variëren zeer sterk tussen

2.8 en 93.3 %. Indien de gemiddelde overleving, die 52.5 % bedraagt, vergeleken wordt

met de waarden uit de literatuur dan merkt men dat voor tie onderzochte stalen van het

pootvisseizoen '91-'92 deze waarden in dezelfde grootte-orde liggen. De overleving voor

de verschillende soorten is respectievelijk 52.3 %, 29.8 % en 81.3 % voor blankvoorn, zeelt

en winde. Desalniettemin zijn de verwachte overlevingskansen van uitgezette pootvis

(zeker blankvoorn en zeelt) laag.

Door de overlevingspercentages te toetsen aan verschillende parameters zoals schubverlies,

uitzettingsperiode, proefterrein en leverancier werd nagegaan hoe groot de invloed is van

elk van deze variabelen op de overleving. Er werd voor voorn een sterke negatieve

correlatie gevonden tussen het percentage schubverlies en de overleving. Schubverlies

maakt de vissen tot een gemakkelijke prooi voor allerlei infecties (parasieten, bacteriën en

schimmels) en kan aldus het sterftecij fer verhogen. Aangezien schub verlies vnj

gemakkelij k op zicht te detecteren is en het een goede maatstaf is voor de overleving kan

men dit tekort aan schubben gebruiken om een pootvisstaal te evalueren op zijn kwaliteit.

Voor zeelt en winde kon geen correlatie aangetoond worden, dit was mede te wijten aan

het feit dat er slechts weinig stalen onderzocht werden en dat geen enkel van deze stalen

.hoge percentages schubverlies vertoonde « 10 %).

Voor de uitzettingsperiode noch de ligging van de proefvij vers kon een relatie aangetoond

worden met de overlevingspercentages.

De overleving werd ook in functie van de grootteklasse uitgezet. Hieruit bleek dat de

grote voorns (+ 17) duidelijk een slechtere overleving (20.8 %) hebben dan de kleine en

middelgrote voorns (respectievelijk 55.4 en 66.6 % overleving). De hoge mortaliteit bij de

grote voorns l.o. v. de andere grootteklasses was te verwachten aangezien deze reeds bij de

uitzetting een hoger percentage schub verlies vertoonden.



-158-

Daar schubverlies en wondes voornamelij k een gevolg zij n van de afvissing en de

stockering door de leverancier werd ook nagegaan of er een invloed was van de

leveranciers op de overleving. Het was echter niet mogelij k van uit de beschikbare

gegevens enige conclusie te trekken in verband met de kwalificaties van de verschillende

leveranciers temeer daar het slechts een éénmalige proef betrof en aangezien het aantal

loten per leverancier vrij klein en verschillend was.
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Algemene conclusies en samenvatting

Dit onderzoek had tot doel de overleving van pootvis, bestemd voor uitzetting in het
Vlaamse Gewest, te evalueren.

In een eerste deel wordt visbepoting en de reglementering ter zake besproken. Naast een

algemeen overzicht waarin visintroducties, herintroducties en visbepotingen behandeld

worden, krijgt men ook een inzicht in het bepotingsbeleid in Vlaanderen. De budgettaire

aspecten van de vi,sbepotingen van het seizoen 1991- 92 worden geanalyseerd. De

reglementering in verband met het leveren van pootvis aan het Vlaamse Gewest staat

uitgeschreven 1D een lastencohier. Het Vlaamse lastencohier wordt kritisch

becommentarieerd en vergeleken met gelij kaardige reglementeringen in Wallonië en

Frankrijk. Hieruit komt naar voren dat er zich een aantal belangrijke WijzigIngen

opdringen. Het opstellen van een kwaliteits- en conformiteitsverslag zal toelaten de

kwaliteit van een pootvislevering te evalueren. Objectieve maatstaven voor de

prijsverminderingen en/of boetes die opgelegd dienen te worden bij het niet voldoen van

een levering aan de bestelling en/of aan de reglementering in het lastencohier, zouden hier

moeten opgenomen worden. Een ontwerp van een aangepa~t lastencohier wordt

voorgelegd aan de Visserij dienst van het Bestuur Natuurbehoud en -Ontwikkeling van

AMINAL.

In een laatste punt van deel 1 worden de leveringen van pootvis aan het Vlaamse Gewest

van 1991-92 getoetst aan de bestelling en het lastencohier. Vooral de lengte lijkt vaak af

te wijken van de gevraagde grootteklasse. Regelmatig worden er ook ergere overtredingen

vastgesteld zoals ernstig schubverlies en open wonden. De vervoersomstandigheden

blij ken meestal te voldoen aan het cohier.

Het tweede deel behandelt de gevonden parasieten en bacteriën bij de onderzochte

pootvisstalen. Er gebeurde een uitgebreide literatuurstudie betreffende de bacteriën en

parasieten van blankvoorn, zeelt en winde.

Uit de resultaten van het parasitologisch onderzoek blij kt dat er een vrij grote variatie aan

parasieten voorkomt zowel in de referentiestalen als in de stalen bestemd voor uitzetting.

Dit houdt in bepaalde gevallen gevaar in voor introductie van nieu we parasieten.

Aangezien er een tendens waar te nemen valt waarbij grotere vissen met meer parasitaire

soorten en met grotere aantallen parasieten besmet zijn, lijkt het aangewezen om voor

bepotingen met kleinere vissen te opteren.

De mortaliteit op korte termij n lij kt sterk gecorreleerd met besmettingen met de lintworm

LiguIa intestinalis en schimmelinfecties. Voor de overige parasieten kon tijdens dit

onderzoek geen invloed op de overleving van de onderzochte vissen worden vastgesteld.

Bacteriologisch onderzoek toonde aan dat de onderzochte stalen over het algemeen slechts

weinig geïnfecteerd zijn met bacteriën. Slechts uit één enkel staal werden twee potentiële

pathogene kiemen, namelijk een atypische Aeromonas salmonicida en Lactobacillus

piscicola, geïsoleerd.
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In deel 3 wordt de overleving van de uitgezette pootvis van het bepotingsseizoen 1991- 92

besproken. Van deze loten vis werden stalen uitgezet in aflaatbare vij vers. De

gemiddelde overleving van deze loten op lange termij n bedraagt 52.5 % en is nogal

verschillend per soort (blankvoorn : 52.3 %, zeelt: 29.8 % en winde : ~1.3 %). Ook

binnen de verschillende stalen van eenzelfde soort wordt er een sterke variatie qua

overleving gemeten (van 2.8 tot 93.3 %). De overleving op korte termijn is over het

algemeen zeer goed (95 à 100 %).

Uit het onderzoek kqmt er voor blankvoorn een duidelijke negatieve correlatie tussen het

percentage schubverlies en het overlevingspercentage op lange termijn naar voren.

Schubverlies ligt aan de basis van vele bacteriële en schimmelinfecties en is meestal te

wijten aan de manipulaties van de vissen bij het afvissen van de vijvers, het overscheppen

in netten, het triëren en het langdurig stockeren in suboptimale omstandigheden. Dit

blijkt ondermeer uit het verschil in schubverlies tussen de referentiestalen en de stalen

bestemd voor uitzetting. Er kon aangetoond worden dat de mortaliteit op korte termij n

vooral gecorreleerd is met deze infecties. Hieruit volgt het belang van schubverlies als

objectieve maatstaf om mede een pootvisstaal op zijn kwaliteit te beoordelen.

Voor de meeste andere onderzochte parameters (soort, groottekla~se, uitzettingsperiode,

leverancier, situering proefterrein) kon geen statistisch gestaafde correlatie aangetoond

worden. Om de invloed van elk van deze factoren individue~l op de overleving te kennen

zij n meer uitgebreide proeven vereist, zowel in aantal stalen (dit om statistische

verwerking mogelijk te maken) als in de tijd (om de invloed van factoren zoals

leverancier en uitzettingperiode beter te leren kennen).
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