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De Leie ~erooren!

In Juli vorig jaar schreven we In deze rueuwsbrief dot er duidelijke signalen
waren die erop wezen dat een herstel van de visstand op de laie niet
valledig utopisch Is. Visbestandsopnomes In 1996 hadden ImmelS
aangetoond dat er op 2 van de 23 onderzochte plaatsen terug visleven
aanwezig was. Toen waren er enerzijds pollutteresistente vlssoorten
aangetroffen onder de stuw te Menen (Paling. Dr1edoomige stekelbaars.
Giebel en BlankVoom) en anderzijds te Deinze (9 soorten) ter hoogte van de
Oude laleonn van waaruit water van betere kwalitert de leie bereikt.
DramatiSCh. doch veelzeggend nieuws over het herstel van de visstand op
de leie bereikte ons vlo een artikel in 'la pêcheur Belge' (oktober 1999)
waarin bericht werd over een massale vissterfte op de lele te Wometon. net
voorbij de tooigrens in Wallonië. Volgens het bericht bedroeg de sterfte
verschillende tonnen waaronder BlankVoom. Rietvoom. Brasem. Zeelt.
Karper. Boars en Snaek.. Bovendien waren ook watervogels het slachtoffer
van de verontreiniging waarvan de oorzaak onbekend bleef. Ook deze
berichten waren signalen die bevestigden dot stille~esoan de leie terug
perspectieven bood voor het herstel van de
visstand.
Een en onder Is O.I. vooral toe te schr1jven aan de
zuIveringsinspanningen die In Frankrijk geleverd
+
zijn. In het kader van het lopend onderzoek noor
poUuentoccumulotie biJ Paling werden er tussen
+
19 en 26 september 2000 experimentele
+
bevlsslngen uitgevoerd op de laie. Er werd vooral
gevist met behulp van fuiken. De bedoeling was
vooreerst na te gaan of er Paling kon bemonsterd
+
worden. zodat desgevallend vlo analyse van het
YiSV1ees de immissietoestond van polluenten
+
zoals zware metalen. pesticiden en PCB's in kaart
+
kon gebracht worden. Op het traject taalgrensAstene werden vier plaatsen bemonsterd. Op
alle plaatsen werd vis aangetroffen. in Wervik en
wevelgem werd zelfs zeer veel viS aangetroffen.
Ter hoogte van Kuume was er zo goed als geen
vis aanwezig. drie van de viJf soorten zijn enkel
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De Europese Unie heeft een richflijn uitgevaardigd waarbij
VOOf een aantal secunoore boomSOOrten een VElfPlicht
h6fl<0mstcertificoat zol vereist worden. De uttvaadiging
VCI1 deze richtlijn zou momenteel Impliceren dot in
Vlaanderen enkel nog plantsoen VCI1 buitenlandse
6fl<ende hefl(()rnSten VOOf de meeste soorten zou kunnen

oangep/a1tworden.

Om een eigen bevooooding VCI1 de VIoamse mar1ctin de
toekomst te voorzien. is het dus nocig e1itebomen en
e1ttebestanden te inventaiseren. Het goot om de
volgende soorten : Gewone esdoorn. Ruwe en Zachte
Berk. HoogbeUt. Zwate en GIOuwe els. Zomer- en
'Mnter1i'lde. 'Me dJs locotieS kent VCI1 bovenstocnde
soorten met bomen cia aan een aon1d economische
criteria voldoen. zoals een goede stamvorm en
goeikracht. don kumen zij dl melden aan het IBW. of aan
de lokale boswachter. Inden u een fox verstuurt : groog
een strotenp/Crl bijvoegen met situemg VCI1 boom ol
bestond. en niet te vergeten uw adres en
teleIoonm.mmer. Ook de mek*'lg ol het vermoedelijk ol
don niet om autochtoon moteriOOI gaat. is VOOf ons

nuttig. Alvast bedonktVOOf u medewelking I
COI1lOCtpelsOO1 "
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aangetroffen in een fuik aan de monding van een zijrMertje (de Heulebeek) wat hier don ook wellicht als ver1dor1ng geldt. In 0eselgem zien we don weer
een duidelijke stijging In aantal en soortendlvelSltelt. Het hoogste soortenaantalis terug te vinden In de meest stroomopwaartse zone. nl. te wervik. In
totaal werden op het hogervermelde traject 15 vlssoorten aangetroffen.
Men mag der-halve spreken van een historische vooruitgang voor de vissen
van de Vlaamse L.eie. Een grote stop In de goede r1chting. moor toch nog
ver van het oo!spronkelijk vlsbestand. In het kader van het bepalen van de
referentietoestonden voor onze water10pen loopt momenteel op het IBW
een studie naar historische beschr1jvlngen van de vlstand van onze
woter1open (studie I.o.v. de afdeling Water). UIt deze studie blijkt o.o. dat de
visstand op de lele (vooral don het deel stroomafwaarts Astene) bestond uit
Zeeprik. /Wer. Bittervoorn. BlankVoom. Brasem. Winde. Zeelt Karper.
Kwabaal. Paling. nendoomlge stekelbaars. Regenboogforel. RMerdonderpad. Snoek. Grote en Kleine modderkruiper. Snoekbaars. Pas. Boars.
Zonneboors en Bot.
Nieuw voor de lale (In vergelijking met de
'hlstortsche' toestond) zijn alvast de Giebel. de
+
+
Grondel en de Driedoomige stekelbaars. En ook
+
de Blauwbondgrondel. waarvan de aanwezig+
heid ol in maart 1997 op de Rekkellngebeek
(Deinze) vastgesteld werd. blijkt als exoot nu ook
het lelebekken verder te koloniseren.
+
+
Weldra zal de hengelaar zijn plaats aan de oever
+
van de leie terugvinden. Nu nog de resultaten van
het polluentonderzoek In Paling otwachten om te
weten 01 de vissen uit de lale ol don niet consu+
meerboar zijn.

+

+

+

+

+
+

~1()eetju - Het IBW verruimt zijn horizonten
De kogel ls dOor de k6fl< . in Geraardsbergen kon
een gebouwencomplex van de vroegere Swedish
Match oon de ov6fl<ont van de huidige IBWvestiging in de Goverstroat definitief aangel<ocht
worden. donk zij de gulle portemonnee voo de
Afdeling Bos en Groen. Nu nog even wachten tot
ales netjes is ingericht. en don komt opnieuw meer
ademruimte vaar het onstuitbaar-groeiende
personeelsbestad ...

Nieuws van het reservaat 'de IBWpelouse'
snds kort heeft het IBW een heuse mVC0kX>9 in

zi"

rc.ngen en dot zullen we geweten hebben : n onze

'pelouse' die we sinds enkele jaren een
natuurvriendelijk mooibeheer geven (zie
Nieuwsbrief juli 1999) ontdekte Ruben WoUeyn
terstond een poa bijzondere paddestoelen. Naast
de Kabouterwosploot was de meest spectocuJoire
vondst de \Yeidewosploat - een regelrechte Rodelijstsoortl Misschien
kunnen we nu toch
stilocrl overwegen een
'reservootstalus' aan te
vragen voor onze

voortlin.
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Wetenschapsweek in Vlaanderen:
Dit jaar was de Vlaamse Wetenschapsweek aan Zijn
vierde editie toe.
Ven 23 tot en met 27 oktober openden universiteiten.
hogescholen en wetenschappelijke instellingen hun deuren
VOOf leerfingen van de derde en de vierde graad secundair

onderwijs. Tijdens deze dogen kregen de leeriingen de kans
om in de huid van een wetenschapper te kruipen en zo
interactief deel te nemen aan wetenschappelijk
onderzoek. Naast dertig andere instellingen zorgde ook het
IBW VOOf een gevaieerd en ol zeggen we het zelf boeiend
aanbOd. Op 26 en 27 oktober gingen in Geraardsbergen
activiteiten door rond hetlhemo 'Experimenten om en rond
het bos". Daarbij werd ootwoord gegeven op vragen zools :
wat leeft er in het bos. hoe worden de bomen in het bos
llelZorgd. hoe worden nieuwe voriëterten verkregen. hoe
kan je dieren en ziekten h6f1<ennen aan de sporen die ze
noIoIen. welke elektronische cpporotuur en meetinstrumenten worden er gebrLikt om dit olies na te gaan ? In
Groenendool werd op 23 en 27 oktober een rondelding
gegeven in de experimentele kwekerij en zoadtuln. werden
metingen verricht aan bomen en een proelzaaiing
uitgevoerd. Bovencien werd een bezoek gebracht aan de
viskwekerij te Linkebee!(. waar het kweken van vissen werd
toegelicht en de hele vi;verstructull. VCI1 bron tot broedhol.
werd bekeken.
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