
Visstandbeheer in relatie
tot mens en natuur

1. Situering
Wetenschappelijk onderzoek van vissen en hengelsport
vormen de basis van het hedendaagse beleid inzake
recreatieve visserij. In het kader van het visserij-
beheer worden verschillende onderzoeksmethodes
toegepast waaronder elektrovissserij, radiotelemetrie,
kwetsbaarheidsanalyse en historische ecologie. De
resultaten worden vertaald in herinrichtings-
projecten en visserijbeheerplannen.

2.  Natuurontwikkeling

4. Recreatief medegebruik: hengelsport
Het vangen en oogsten van vissen is een vorm van natuurgebruik. Maar ook het hengelen op zich veroorzaakt
verstoringen.  Met behulp van een kwetsbaarheidsanalyse van ecotopen langs hengelwateren in Vlaanderen zijn de
kwetsbare zones langs waterlopen in Vlaanderen in kaart gebracht (figuur 4.1). Door het opmaken van
visserijbeheerplannen wordt de hengelsport in het Vlaamse milieubeleid geïntegreerd.
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3. Habitatgebruik
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Figuur 2.2. Meanderende waterloop na aanleg (april 2006) en zes maanden later
(oktober 2006) Bioitsche index: 9 en 15 vissoorten aanwezig.

Surveyonderzoek bracht aan het licht dat vier
roofvissoorten (snoekbaars, paling, baars en snoek) in de
top vijf van de meest geoogste vissoorten in Vlaamse
openbare wateren staan (figuur 4.2).  De hengel-
onttrekking van roofvissoorten in Vlaanderen heeft een
potentiële negatieve impact op de populaties in openbare
wateren. Bovendien houdt de contaminatie van
ondermeer paling risico’s in voor de gezondheid van
vissers, die deze soort intensief bevissen en consumeren.

Figuur 4.1. Kwetsbaarheidsbenadering om de
potentiële impact van recreatief medegebruik te
evalueren.

Figuur 4.2. Overbevissing van predatoren
beïnvloedt het aquatisch ecosysteem.

Vele waterlopen zijn omwille
van waterafvoer recht-
getrokken en uitgediept.  In
de nieuwe visie inzake
waterbeleid worden afvoer-,
natuur- en gebruikfuncties,
op elkaar afgestemd. Her-
meandering en  natuur-
ontwikkeling langs water-
lopen zijn belangrijke maat-
regelen in integraal water-
beheer (figuur 2.1 en 2.2).

Figuur 2.1. Ecologisch onderbouwd
herrstel of aanleg van een waterloop.

Het ecologisch herstel wordt gemonitord zodat de
effectiviteit van de maatregelen kan geëvalueerd
worden.
Om migraties en populaties
van Europees beschermde
vissoorten op te volgen
worden vissen met
gekleurde elastomeren
gemerkt (figuur 2.3). Figuur 2.3. Riverdonderpad (Cottus

perifretum) met groen elastomeer in
rechterkieuwdeksel .

Met netten, fuiken en
elektrovisserij wordt de
visfauna onderzocht (figuur
3.1).  Op de vangstplaatsen
worden omgevingsvariabelen
zoals stroomsnelheid, diepte,
vegetatie en substraat
gemeten en aan de visfauna
gecorreleerd.

Figuur 3.1. Elektrische bemonsteriing
van de visfauna in een waterloop.
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Gevoeligheid

Door vissen met inwendige radiozenders te voorzien
kunnen individuele migraties, het habitatgebruik en de
grootte van het leefgebied worden bepaald (figuur 3.2).
Met triangulatie wordt de positie van de gezenderde vis
bepaald (figuur 3.3).

Figuur 3.2. Het inplanteren van een radiozender in de buikholte van een Barbeel (Barbus
barbus) en het hechten van de incisie bij de verdoofde vis.

Figuur 3.3. Met een lusantenne en
radio-ontvanger wordt de richting van
het signaal van de zender  bepaald.

Figuur 3.4. Correspondentie analyse
diagram van het voorkomen van
verschillende lengtecategorieën van
vissen en de habitatvariabelen.

De verbanden tussen het voorkomen van verschillende
lengteklassen van vissoorten en de habitatvariabelen
tonen een ontogenetische nicheshift bij juveniele
vissen in een rivier (figuur 3.4). Grotere Barbeeltjes (B2,
B3, B4) en Riviergrondels (G4) zoeken snelstromende
habitats op (Vel).


