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Inleiding en doelstellingen
Het onderzoeken van een visbestand op een welbepaalde plaats, zij het een afgesloten vijver, een beek- of
riviertraject, of een zone in een polderwaterloop of kanaal kan verschillende bedoelingen hebben.
Dit plaatsgericht onderzoek kan kaderen in een ruimere studie naar de verspreiding van vissoorten in
het algemeen of één welbepaalde soort in het bijzonder en dit op schaal van het stroombekken (het
bekkencomité), of op regionaal (Vlaanderen), nationaal of Europees vlak. Hierbij is het dan de
bedoeling een globaal beeld te verkrijgen van de toestand (voorkomen en verspreiding) van de soorten in
het beschouwde hydrografisch gebied. Hiertoe is het dan ook aangewezen de inventarisaties op zoveel
mogelijk plaatsen als praktisch haalbaar, uit te voeren.
Gegevens over verspreiding van de soorten kunnen dan op verschillende gebieden hun beleidsgerichte
toepassingen hebben : het voorkomen van gevoelige soorten wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het opstellen
van kwetsbaarheidskaartenvoor ecologisch waardevolle waterlopen ; de verspreidingsstatus van een soort
kan indicatief zijn voor het al dan niet beschermen van die soort via de visserijwetgeving ; met behulp
van de kennis van de visstand is het mogelijk om de biotische integriteit van het hydrografisch net te
karakteriseren (visindex) ; enz ...
Soms is het nodig om enkel van een welbepaalde plaats de toestand van de visstand te kennen. Bij het
voorstellen van natuurtechnische ingrepen aan waterlopen ten behoeve van de visstand heeft men er
uiteraard alle belang bij dat de visstand plaatselijk gekend is. Zo zijn de mogelijke concepten voor de
bouw van een paaiplaats of een vistrap afhankelijk van de soorten waarvoor ze bedoeld zijn. Ook bij het
omlijnen van de prioriteiten bij het opstellen van waterzuiveringsprogramma's dient rekening gehouden
te worden met de locaal aanwezige vissoorten. Vanzelfsprekend zal ook bij het plannen van
maatregelen in de contex1 van planrnatig visstandbeheer of actief biologisch beheer een grondig inzicht
in het aanwezige visbestand vereist zijn.
Ook bepaalde, meer fundamenteel wetenschappelijke studies in het kader van ecologisch of biologisch
onderzoek vereisen visbestandbemonsteringen.
De keuze van de gebruikte methodologie en de intensiteit van deze bemonsteringen zijn onder andere
afhankelijk van de beoogde doelstellingen. Tabel I geeft hieromtrent enkele voorbeelden aan.
Ook de evaluatie van het visbestand, de gegevensverwerking, de beschrijving, de interpretatie, enz ... zal
in ruime mate bepaald worden door de uitgangspunten.
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Tabel 1 : Enkele voorbeelden van doelstellingen en mogelijk te gebruiken methodes bij het bernonsteren
van de visstand.
algemene
de
vissoorten
in

Snelle screening van de visstand, bv met behulp van
elektrovisserij (bv weergegeven als het aantal individuen
van een soort per 100 rn beeklengte), op zoveel mogelijk
plaatsen.

Actief Biologisch Beheer op een
welbepaald water

Volledige kennis van de visstand, en dit voor en na de
beheersingrepen, via een combinatie van verschillende
een
grondige
inclusief
bernonsteringsrnethodes,
beschrijvende en statistische gegevensverwerking.

Informatie en adviesverlening ten
behoeve
bepaalde
van
investeringsprogramma's
(waterzuivering, paaiplaats, vistrap,
e.d.)

Kwalitatieve inventarisatie van de aanwezige soorten.
Methodologie is afhankelijk van het beschouwde water.

Bepalen van de biotische integriteit
van verschillende plaatsen op een
hydrografisch net, aan de hand van het
visbestand.

Bernonsteringstechniek afhankelijk van de waterloop.
Identificeren, tellen, meten, wegen van elke vis. Berekenen
van de visindex.

Wetenschappelijk onderzoek naar het
voedingsregirne van een welbepaalde
soort.

elektrovisserij. De keuze van het tijdstip
Techniek
(seizoen en uur) en de plaats van bernonsteren is essentieel
(voedingsactiviteit is tijds- en plaatsafhankelijk). Doding,
preservatie en dissectie van een aantal vissen is
noodzakelijk.

Evaluatie van de efficiëntie van een
vispassage.

Vangsttechniek is afhankelijk van de waterloop en het type
van vispassage, eventueel kunnen vaste kooifuiken nuttig
zijn. Ook het merken van vissen kan een bruikbaar middel
zijn, al dan niet in combinatie met automatische
detecteerapparatuur op de waterloop.

Visbestandsevaluatie
inclusief
densiteitsschattingen op een groot
moeilijk te bemonsteren afgesloten
water.

Aanvullend gebruik van alle mogelijke verschillende
technieken in combinatie met het merken van de vissen.

Onderzoek
naar
verspreiding van
stromende waters

...
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1. Bemonsteringsmetbodes
In dit overzicht worden niet alleen de klassieke methodes die bij visbestandsopnamen gebruikt worden
aangehaald, maar ook worden enkele alternatieve manieren om kennis over het visbestand te verzamelen
kort besproken.
Zoals hierboven aangehaald is de keuze van de methode voor het bemonsteren van een vispopulatie in
sterke mate afhankelijk van de doelstelling. Doch in de praktijk zal vooral de aard en de struktuur van
het te onderzoeken water bepalen of een methode al dan niet bruikbaar is. Bovendien hebben elk van de
verschillende technieken hun specifieke voor- en nadelen.

Elektrische visserij
Door middel van een elektrovisserijaggregaat, aangedreven met behulp van een electrogene groep of, bij
draagbare toestellen, een batterij, wordt een elektrische stroom gegenereerd en via twee elektroden op
het water overgedragen. De positieve elektrode is voorzien van een vangnet. Vissen die zich ca. 1m
afstand van deze elektrode bevinden, worden door deze pool aangetrokken en worden door de elektrische
stroom verdoofd. Het is bijgevolg makkelijk om deze (drijvende) vissen te scheppen. Na vangst
Elektrovisserij is een techniek die goed
recupereren de verdoofde vissen doorgaans zeer snel.
functioneert en rendeert in waters van beperkte diepte (< lm), en wordt daarom zeer courant toegepast
op stromende waters en in stilstaande waters tegen de oeverzone.
Voordelen :
- gemakkelijk verplaatsbaar
- mogelijkheid om te vissen op moeilijk bereikbare plaatsen (bv tussen
omvergevallen bomen)
- goed rendement : relatief grote aantallen kunnen gevangen worden op
korte tijd
- vissen herstellen vrij spoedig en er treedt weinig sterfte op
- elektrovisserij is weinig selectief
Nadelen:
- beperkt dieptebereik
- in zeer eutrofe, of in brakke waters is het gebruik beperkt. Waters met
hoge geleidbaarheid laten elektrovisserij met de courante aggregaten niet
toe.
- juvenielen van sommige soorten (bv baars) overleven de verdo\ing niet.
- het gebruik van elektrovisserij is niet ongevaarlijk en is aan strenge
veiligheidsvoorschriften onderworpen.

4

Fuiken zijn passieve visbemonsteringstechnieken, die gedurende een welbepaalde tijd (meestal meerdere
dagen tot een week) in het water geplaatst worden. Een fuik bestaat uit een vanggedeelte (bestaande uit
verschillende 'kamers' gescheiden door inken waarlangs de vissen in de kamers geraken) en een
visgeleidingsgedeelte (één of meer vleugels) die de vissen naar het vanggedeelte moeten leiden.
De mazen van de fuik zijn bepalend voor de minimale afmeting van de vissen die erin weerhouden
worden. De gootte van de voorste ink bepaalt de maximale afmeting van de te verwachten vissen.
Er bestaan fuiken in verschillende types en afmetingen (Fig. 1 en 2). Zeer courant zijn de kleine
klassieke enkelvleugelige palingfuik (diameter van de eerste hoepel 40 cm), die zeer vlot in kleinere
beeksystemen (stilstaande of traagstromende polderwaterlopen) kunnen gebruikt worden. In dieper
water met geringe stroming gebruikt men grotere dubbelvleugelige fuiken en schietfuiken. Deze laatsten
worden ook door beroepsvissers gebruikt op stromende waters (o.a. Schelde), maar dienen dan zeer goed
verankerd te worden. Het plaatsen van deze grote fuiken is niet altijd een sinecure.
\'oordelen :
- de vissen ondervinden weinig hinder van deze vangstmethode
- zowel kleine als grote vissen kunnen in dezelfde fuik gevangen worden,
wel beïnvloedt de gebruikte maas de selectiviteit voor de palingvangsten.
- via een meetnet van talrijke kleine fuiken in een poldenvaterlopennet kan
men op een weinig arbeidsintensieve wijze op een gestandaardiseerde
manier vlot gegevens over de visstand verkrijgen
1\adelen :
- gewoonlijk duurt het een tijdje alvorens de vissen in de fuik v.vemmen (l
tot meerdere dagen)
- het goed plaatsen van grote fuiken is niet zo eenvoudig
- het plaatsen van fuiken in helder en ondiep water is omwille van
vandalisme vaak niet mogelijk.
Sleepnetten.
Met een zegen of sleepnet (Fig 3) wordt een water actief bemonsterd. Het sleepnet dat al dan niet
voorzien is van een verzamelzak wordt door het water getrokken en aan land gehaald. De bovenkant
van een sleepnet bestaat uit een koord met vlotters die aan het oppervlak blijven en aan de onderkant is
er de loodlijn die het net naar beneden houdt. Bij het binnenhalen van het net moet men er voor zorgen
dat deze loodlijn goed op de bodem blijft om het ontsnappen van vissen tegen te gaan. Bij het vissen
dienen de lengte en de hoogte van het sleepnet aangepast te zijn aan de breedte en diepte van het af te
vissen gebied.
In vijvers of meren wordt de zegen met behulp van een boot uitgevaren waarbij een zo groot mogelijke
lus omschreven wordt. In kanalen en polderwaterlopen wordt eerst een traject afgesloten met behulp
van 2 netten. J-i..et sleepnet wordt vanop beide oevers door de afgesloten zone getrokken.
\"oordelen:
- deze methode kan zeer grote hoeveelheden vissen opk•eren wanneer het
slepen vlot gebeurt (d.w.z. wanneer er geen hindemissen zijn in het gebied
waar gesleept wordt)
- de vissen lijden zeer weinig als ze op deze manier gevangen worden
- deze methode is weinig selectief, alhoewel soorten als bijvoorbeeld paling
en karper moeilijker vangbaar zijn.
1\adelen:
- de methode is zeer arbeidsintensief en niet te gebruiken in stromend water
- hindemissen en mooder kunnen het gebruik van t:en sleepnet sterk
bemoeilijken
- in veel gevallen beperb de struktuur van de oever het gebruik van de zegen
(te steil, te veel stenen. ...)
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Kieu\\'netten en warrelnetten.
Kieu\\'netten (Fig 4) zijn lange staande netten die vervaardigd zijn uit dun monofilament nylon.
Kieuv.netten worden op de bodem van het meer geplaatst. Zware stenen zorgen ervoor dat de netten op
hun plaats en gespannen blijven. Via vlotters worden de netten rechtop gehouden in het water. Doordat
het materiaal zo dun is zijn deze netten in het water weinig zichtbaar. Vissen blijven achter het
kieuwdeksel in het net haken. Kieuwnetten zijn zeer selectief wat betreft de afmetingen van de vissen
die erin gevangen worden. Wil men een zo volledig mogelijk beeld van de \isstand krijgen dan is het
noodzakelijk om een set van kieuwnetten met verschillende maasopeningen te gebruiken. De
maamijdtes van de kieuwnetten die in zoetwatervisserijonderzoek gebruik1 worden variëren meestal
tussen 10 en 80 mm. Onder ruwe condities (bv in estuaria met tijstroming) is het gebruik van steviger
netten geproduceerd uit polyfilarnent materiaal aangewezen.
Een variant van de kieuwnetten zijn de warrelnetten die bestaan uit een dubbel, losmazig net en waar
vissen in verward geraken.
Voordelen:
-men kan zeer selectiefbepaalde groottes van vissen vangen
- kieuwnetten zijn vrij efficiënt indien goed aangebracht
Nadelen :
- men mag de netten niet te lang in het water laten indien men de vissen
levend wil vangen
-er is veel handigheid en geduld vereist om de 'issen uit de kieuwnetten te
halen
- langwerpig slangvormige vissen zoals paling kunnen niet gevangen
worden met kieuwnetten

Andere \ëUlgsttechnieken met netten (Fig 5 tot 8)
Nog andere minder courante nettypen kunnen gebruikt worden bij het bemonsteren van vissen. De
kruisnenisserij waarbij een kruisnet vanuit een boot neerwaarts gelaten en regelmatig opgetrokken
wordt is bekend voor zijn efficiëntie bij de palingvangst Ook is het mogelijk om hiermee veel
juvenielen van andere soorten te vangen. Bij de kuilnetvisserij wodrt een h.-uilnet voortgetrokken door
een boot (bv in estuaria van grote rivieren). Sommige soorten vergen aangepaste vangstmethoden : zo
zal men voor de vangst van glasaal fijnmazige netten dienen te gebruiken. Ook hiervan zijn
verschillende types in gebruik (bv handnet met steel, of hoepelnetten met koord om langs kademuren
voort te trekken, hamennet om in estuaria op glasaal te vissen).

Hengeh·angststatistieken en gerichte enquêtes bij de sportvissers
Door de technici van de Afdeling Bos en Groen worden de hengelvangsten geregistreerd langs
welbepaalde waterlopen. Ook kunnen gerichte enquêtes via specifieke invulformulieren bij de
hengelaars (of eventueel via hun vereniging) vaak goede informatie aanbrengen. Nadeel hiervan echter
is dat de \'erkregen informatie enkel de be\isbare soorten betreft.

Obser\'atie
Via samenwerking met duikersverenigingen is het soms mogelijk om op bepaalde waters een eerste zicht
op de Yisstand te krijgen. Een duikersploeg kan het water doorkruisen en onder water tellingen
verrichten.. Hiervoor dient het te onderzoeken water echter een voldoende helderheid te hebben.
De gecombineerde dieptemeter en visdetector (merk LOWRANCE ELECïRONICS) laat toe, door
middel \'aD een sonarsysteem, individuele \issen of visscholen te detecteren. Te...ens geeft het toestel de
diepte v.-eer (Fig 9). Door tegen constante snelheid het water in alle richtingen te doorkruisen is het
mogelijk een beeld te krijgen van de relatie-.·e visdensiteiten in de doorkruiste zone, en dit aan de hand
van tellingen van het aantal signalen per tijds- of trajecteenheid. In de prahijk blijkt het echter zeer
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moeilijk de waargenomen signalen (stippen op het scherm of op de print) te interpreteren, en er kan dus
niet vastgesteld worden of één signaal één vis, meerdere vissen of zelfs scholen of eventuele obstakels
voorstellen.

Visaanzuig ter hoogte van electriciteitsproducerende bedrijven.
In een aantal gevallen krijgen visstandonderzoekers de kans om meer te weten te komen over de
visstand van een bepaald water door samen te werken met de industrie. Sommige bedrijven gebruiken
water tijdens hun produktieproces, dat ze uit de waterloop pompen. Dit water wordt eerst gefilterd op
roosters of (trommel)zeven. Samen met het oppompen van dit water kunnen ook vissen aangezogen
worden die zich op deze roosters accumuleren. Door regelmatige inspectie van deze roosters krijgt men
een beeld van de visstand van de waterloop. Het ligt voor de hand dat vooral bedrijven die grote
hoeveelheden (koel)water benutten (waarbij relatiefveel vissen opgezogen worden) het meest informatie
kunnen verstrekken. Dit is vooral het geval voor elektriciteitsproducerende bedrijven.
Bovendien bevinden deze bedrijven zich vaak naast grote waterlopen, die omwille van hun structuur en
omvang met de klassieke bemonsteringsmetbodes moeilijk te onderzoeken zijn.
Voordelen
- weinig arbeidsintensieve methode
- op korte tijd kan veel informatie verkregen worden van moeilijk te
bemonsteren waters.
- mits langdurig onderzoek goed zicht op migratieverschijnselen
- moeilijk te bemonsteren soorten (bv rivierprik) kunnen hier wel
waargenomen worden.
Nadelen
- opgezogen vissen zijn meestal in slechte staat
-regelmatige controle noodzakelijk (om de week)
- privé terrein, samenwerking met industrie is noodzakelijk
- vaste meetplaatsen, beperkt in aantal

'Long lines'
In sommige gevallen kan het nodig zijn om bepaalde soorten selectief te bemonsteren in functie van een
specifiek onderzoek. Het gebruik van 'long lines' kan dan aangewezen zijn. 'Long lines' zijn lange (ca
100 m) stevige lijnen die om de 2 mvaneen zijlijn met haak voorzien zijn. De haken worden gekozen
en van aas voorzien in funktie van de gewenste vissoort Deze methode is slechts in bepaalde ge\"allen
aangewezen, daar waar bijvoorbeeld een beperkt aantal vissen van een soort moeten gevangen worden in
functie van doding en analyse.
Zo kan men het gebruik van longlines bijvoorbeeld verantwoorden voor het bemonsteren van een aantal
palingen uit moeilijk te bevissen waters in functie van onderzoek naar zware metalen in het visvlees.
Het gebruik van longlines is echter niet geschikt als methode bij een inventarisatie of evaluatie van de
visstand.

Gebruik van vis-toxische middelen
Het gebruik van toxische middelen om vispopulaties te bemonsteren is niet zo uitzonderlijk en wordt o.a.
in de V.S. in de praktijk toegepast. Minstens een dertigtal middelen zijn gekend voor hun piscicide
werking, waarvan rotenone en antimycine de meest bekende zijn. Beide middelen zijn geregistreerd
voor 'visserijkundig gebruik' in de V.S. (onder de merknamen 'Derris, Cube' en 'Fintrol', resp.).
Beide middelen doden vissen door de adernhalingsprocessen te blokkeren, waardoor de vissen op zeer
korte tijd sterven.
De toxiciteit van rotenene hangt af van de vissoort, de afmeting van de vis, maar ook van de pH. het
zuurstofgehalte, e.a. Meestal worden als dosis voor een volledige ,;sdoding concentraties tussen 1.0 en
2.0 mgll gebruikt. Rotenene is niet toxisch voor vogels en de meeste zoogdieren, doch wel voor de
meeste aquatische invertebraten en het zoöplankton.
Antimycine is een antibioticum dat toxisch is voor vissen. De toxiciteit van dit produkt verlaagt o.a. bij
hogere alkaliniteit, hogere temperatuur en zonlicht. De toxiciteit is soortafhankelijk Meestal zijn
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schubvissen meer gevoelig aan antimycine dan kat\issen of donderpadden. In het algemeen is dit
produkt minder toxisch voor andere diergroepen. Omwille van zijn selectieve eigenschappen wordt
antimycine eerder in beheersplannen gebruikt dan om een volledige visstand te bemonsteren.
In Vlaanderen worden geen toxische middelen gebruikt bij de bemonstering van visbestanden.

2. Merkmethodes
Om de omvang van een vispopulatie zo exact mogelijk te berekenen zal het nodig zijn om vissen te
merken (zie verder). Dit merken kan gebeuren via gegroepeerde merken (waar men alle individuen op
dezelfde manier merkt) of individuele merken. Hierna volgt een overzicht en enkele courante manieren
w orden kort besproken.
- gegroepeerde merken
- vin knippen
- gaatje in operculurn knippen
- tatoering
- subcutane injectie
- diepe injectie
- \itaalkleuring
-individuele merken
-magnetische of gecodeerde draadjes
- interne merken
- e>..1erne tags (Fig 10)
-nummering met vloeibare stikstof. \itaalkleuring, etc
Knipoen van de vinnen.
Bij het merken via ablatie van de vin wordt meestal een gedeelte van de borst\'in afgeknipL tenzij bij de
baarzen, de zonnebaarzen en de snoekbaarzen waar een deel van de buikvin wordt geknipt. Bij deze
soorten is de buik\in ver naar voren verschoven en be\indt zich ongeveer daar waar bij de meeste andere
vissen zich de bormin bevindt. Aquariumobservaties toonden aan dat vissen met een afgeknipte vin
geen waarneembare last ondervonden en zich even nonnaa.l voortbewogen.
Deze amputatie is tijdelijk daar de vin na enkele maanden teruggroeit
Voordelen :
- toepasbaar op elke grootte van vis
-vrij gemakkelijke manier
- zeer duidelijk waarneembaar
Nadelen :
- daar de vin na een aantal maanden teruggroeit, is deze methode slechts
bruikbaar bij experimenten van korte duur (3-4 maanden).
Nummering met vloeibare N2 (-90°C).
Metalen cijfervormen worden een tijdje ondergedompeld in vloeibare stikstof (bewaard in
thermosflessen). Deze sterk afgekoelde cijfers laten een brandmerk achter op de vis nadat men de cijfers
op de flank van de \is beeft gedrukt.
Voordelen :
- deze methode laat toe iedere vis afzonderlijk te nummeren (wat oa .
interessant kan zijn om de migratie van soorten na te gaan)
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Nadelen:
- het langdurig bewaren van vloeibare N2 op het terrein is vrij moeilijk,
regelmatig moeten de kleine thermosflessen bijgevuld worden uit een
hogedrukfles (niet verplaatsbaar)
-wanneer men vele vissen moet merken (met 3 of meer cijfers) wordt dit een
arbeidsintensieve bezigheid
- bij sommige soorten bv. rietvoorn is deze methode niet efficiënt daar de
merktekens niet duidelijk zichtbaar worden
- de merktekens worden pas na een tweetal dagen zichtbaar, indien men
terugvangst heeft binnen de 2 dagen na het merken moet men kunnen
vertrouwen op een ander merkteken bv. een afgeknipte vin
- te kleine vissen kunnen moeilijk gemerkt worden

Nummering met plastic tags.
Met een tagging-gun worden individueel genummerde plastic tags in de vis aangebracht juist naast de
achterkant van de rugvin.
Voordelen :
- iedere vis wordt individueel genummerd
- merkteken blijft lang (altijd?) aanwezig
- zeer veel vissen kunnen gemerkt worden op korte tijd
- de nummering met tags kan zeer gemakkelijk op het terrein gebeuren daar
alle toebehoren zeer compact zijn
- het merkteken is zeer duidelijk (dus een tweede merkmethode is niet
noodzakelijk)
Nadelen :
- de plastic tags zijn vrij duur
-kleine vissen(< 50g) zijn moeilijk te merken.

Gecodeerde metaalstrookjes
Momenteel zijn er een aantal geavanceerde technieken op de markt om vissen met zeer kleine (1.5 mm)
gecodeerde metaalstrookjes te injecteren. Gemerkte \-issen kunnen dan \ia passages door een
metaaldetector geteld, geïdentificeerd en van niet gemerkte vissen gescheiden worden.
3. Het e,·aJueren van een visbestand
Hoe een 'isbestand evalueren hangt af van de beoogde doelstellingen.
Indien de aandacht vooral uitgaat naar het voorkomen en de verspreiding 'ëUl de vissoorten in een
bepaald water, rivier of stroombekken, over Vlaanderen of zelfs op internationaal niveau, dan is het
vanzelfsprekend belangrijk om te weten of een bepaalde vissoort op een bepaalde plaats voorkomt.
Onderlinge gewichtsverhoudingen tussen de aanwezige soorten, conditie, populatie grootte, groei, e.d.
zijn in deze context van ondergeschikt belang. Wel is het essentieel te achteThalen of de aanwezige
soorten zich op die plaats nog natuurlijk kunnen voortplanten, of ze al dan niet uitgezet werden. Het
opmaken van een lengtefrekwentieanalyse is hierbij aangewezen. Hiervoor dient de lengte van minimum
200 lukraak bemonsterde individuen van een soort uit eenzelfde populatie (d.w.z. op een welbepaalde
plaats) en op een welbepaald tijdstip opgemeten te worden. Bij het opstellen van dit
lengtefrekwentiemodel is het heel belangrijk dat alle individuen van die populatie (zowel de grotere als
de kleinere) een even grote kans hebben om gevangen te worden. Men dient d:::a.rom de meest optimale
bevissingstechniek (=de minst selectieve) te kiezen.
Het meten van de lengte van de vis kan op 3 manieren gebeuren : de totale lengte (T.L.), de vorklengte
(V.L.) of de standaardlengte (S.L.)(Fig 11). De lengte wordt uitgedrukt in cm. met een nauwkeurigheid
tot op 1 mm. De meting gebeurt door de vis op een meetplank te leggen, waar een meetlat op bevestigd
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is. Deze meetplank is doorgaans 40 tot 50 cm lang, voor grotere vissen wordt een meetplank van l m
voorzien.
De lengtefrekwentie analyse gebeurt aan de hand van het opstellen ,·an een lengtefrekwentiehistogram.
In deze schematische voorstelling wordt aangegeven hoeveel vissen uit de populatie tot een bepaalde
lengteklasse behoren. De keuze van deze lengteklassen zal o.a. afhangen van de beschouwde soort en de
minimum en maximum afmetingen van de vis. Zo kan men bij het opstellen van een
lengtefrekwentiemodel voor snoek kiezen voor lengteklassen van 5 cm (d.w.z. 20 klassen tussen 0 en
100 cm), terwijl men bij een bermpjespopulatie kan kiezen voor lengte-intervallen van 0,5 cm.
Vervolgens gaat men voor elk van die lengteklassen na hoeveel van de gemeten vissen binnen die
lengteklassen vallen.
Het zijn
In fig . 12 staan voorbeelden weergegeven van lengtefrekwentiedistributies.
lengtefrekwentiedistributies vanpopulaties van blankvoorn, meerval en snoek in het Schulensmeer in het
najaar van 1988 (Belpaire et al, 1989). De hoogte van het blokje in elke lengteklasse geeft aan hoeveel
individuen van het staal binnen die klasse vallen. Indien men aanneemt dat het staal representatief is
voor de ganse populatie kan men een aantal zaken uit een lengtefrekwentiehistogram afleiden.
Zo kan men eruit afleiden of het een natuurlijke populatie betreft die zich op natuurlijke wijze in dat
water kan voortplanten. De histogrammen kunnen bovendien indicaties geven omtrent sommige
sterkere of zwakkere jaarklassen. E, ·entueel kan één of meerdere zwakke jaarklassen het gevolg zijn van
de (te grote) bevissingsdruk. Ook groeigegevens kunnen uit dergelijk histogram afgeleid worden, door
te vergelijken met andere populaties waarvan de groei gekend is. Ook kan men soms effecten van
selectieve bemonstering aantonen.

Wil men nog meer inzicht verkrijgen in de diverse populaties van een \isbestand dan is het nuttig om de
conditie van de verschillende soorten te onderzoeken. De conditie geeft aan hoe het gewicht en de
lengte van de vissen zich tot elkaar verhouden. Hiertoe worden in een assenkruis met op de X-as de
totale lengte (in cm) en op de Y-as het ge-wicht (in gram) alle waarnemingen van één soort uitgezet (Fig
13). De meest waarschijnlijke curve (funktie) die deze verhouding beschrijft is een exponentiële curve
die kan beschreven worden door de vergelijking G = a L b , waarbij G het gewicht en L de totale lengte.
De coëfficiënten a en b beschrijven dan éénduidig de populatie. Door deze coëfficiënten te berekenen
voor verschillende populaties en onderling te vergelijken, kan men zich een beeld vormen van de
relatieve condities van deze populaties. Vaak is het gemakkelijker deze funkties te linearisere, daarom
wordt dikwijls gewerkt met logaritmische schalen (log L en log G) (Fig 14).
Ook de groei van vissen kan een belangrijke faktor zijn bij het evalueren van een populatie. Naast een
analyse van de lengtefrekwentiedistributies kan dit ook door schubonderzoek Op basis van de
groeiringen op visschubben (maar ook op andere benige strukturen zoals de otolithen of gehoorsteentjes)
kan de leeftijd van vissen achterhaald worden. Door dan van een aantal vissen van één soort de lengte
uit te zetten in funktie van de leeftijd kan men een groeicurve opstellen (Fig 15). Hieruit kan men onder
meer afleiden of een populatie snel, matig of traag groeit. De groei van een populatie is o.a. in
belangrijke mate afhankelijk van bezettingsdensiteit en voedselaanbod.
Vaak is het wenselijk om de biomassa van een welbepaald water te kennen. De biomassa is het
totaalgewicht (in kg) dat zich van een soort op dat water bevindt.
De totale visbiomassa is dan de som van de biomassa's van elk der aanwezige soorten.
De densiteit (bezettingsdensiteit) \ClD een vissoort wordt uitgedrukt in kg per eenheid van oppervlakte
(kg/ha}. De bezettingsdensiteit wordt verkregen door de biomassa te delen door de oppervlakte.
Het bepalen van deze densiteit is niet altijd even gemakkelijk realiseerbaar, en zal in hoge mate
afhangen van de bevisbaarbeid van het beschouwde water.
Een estimatie van de grootte van de vispopulaties op een bepaald water is essentieel bij de studie van
populatiedynamica of natuurlijke productie. Ook in het kader van planmatig visstandbeheer is het
noodzakelijk op bepaalde tijdstippen een exakt beeld te verkrijgen \ClD de omvang van de aanwezige
\ispopulaties.
Ter illustratie staat in tabel 2 de resultaten van een visbestandsschatting op het Schulensmeer in 1988.
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Table 2 :Berekende biomassa's voor de belangrijkste soorten en hun percentuele verhouding in de totale
biomassa in het Schulensmeer (boven) en in een in verbinding staande vijver (onder)- najaar 1988 (naar
Belpaire et al, 1989
SOORT

Baars
Blankvoorn
Brasem
Meerval
Paling
Pos
Rietvoorn
Snoek
Snoekbaars
Winde
Zeelt
Zonnebaars
TOTAAL

SOORT

Biomassa van de
onderzochte zones
(kg)

Totale Biomassa
van het meer
(kg)

Biomassa van
het meer
{kg/ha)

Percentueel aandeel
(% van totale
biomassa)

1369.1
7822.4
7631.4
260.4
1877.8
61.1
313 .8
196.8
1095.2
18.1
71.1
17.7

2934
16762
16353
558
4024
131
672
422
2347
39
152
38

32 .6
186.2
181.7
6.2
44.7
1.5
7.5
4.7
26.1
0.4
1.7
0.4

6.6
37.7
36.8
1.2
9.0
0.3
1.5
0.9
5.3
0.1
0.3
0.1

20734

44430

493 .7

99.8

Biomassa van de
vi.f•er {kg)

Biomassa van
van de vijver (kg/ha)

Percentueel aandeel
(% van totale biomassa)

Baars
Blankvoorn
Meerval
Paling
Rietvoorn
Snoek
Zeelt

58.1
300.7
37.9
8-U
5-U
24.5
56.5

145.3
751.8
94.8
210.3
135.8
61.4
141.3

9.4
48.8
6.1
13.6
8.8
4.0
9.2

TOTAAL

616.1

1540.7

99.9

Indien het niet mogelijk is om van (een deel van) een bepaald water de exacte densiteiten te bepalen via
bv volledige afvissing, dan is men in de praktijk vaak aangewezen op technieken van vangst en
terugvangst, in combinatie met het merken van de vissen. Hierna worden twee methoden toegelicht :
De merk - en terugvangstmethode

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

N=m. c/r
waarbij :

:\" = totaal aantal vissen in de populatie
"i\ = geschat totaal aantal vissen in de populatie
m = totaal aantal gemerkte vissen in die populatie
c = aantal vissen in de steekproef
r = aantal gemerkte vissen in het st.aal
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Moeilijkheden
1. Om de standard error zo klein mogelijk te houden is het noodzakelijk om m en c zo groot mogelijk te
nemen.
2. Bij verlies \'an merktekens worden voor de populatie grotere aantallen ingeschat dan de werkelijke
aantallen.
3. Ook mortaliteiten als gevolg van het merken hebben een overestimatie van de populatie tot gevolg
(minder terug\wgst van gemerkte vissen). Men dient dan r te vermenigvuldigen met volgende faktor
Percent mortaliteit van gemerkte vissen

Percent mortaliteit Yan niet gemerkte vissen

4. Het terug\wgen van gemerkte vissen is soms moeilijker als gevolg van het leerproces. Het gebruik
van verschillende bevissingstechnieken verdient daarom aanbeveling.
5. Soms worden de stalen genomen gedurende de voortplantingsperiode. Het is dan mogelijk om op
korte tijd op een soms zeer beperkt oppervlakte een grote hoeveelheid vis te vangen. Deze staalnarnes
zijn echter niet representatief voor de ganse populatie daar ze alleen de paaiende dieren beschouwen.
6. Heel dikwijls beïnvloedt het aangewende visserijtuig en/of de positie van het gebruikte visserijtuig de
steekproef, en wel op zodanige wijze dat deze niet meer willekeurig gebeurt. :\1eestal gebeurt de
staalname dan selectief op bepaalde gedeelten \'an de populatie, veelal grootteklassen. Daarom is het
wenselijk een estimatie te geven voor elke grootneklasse van de populatie (op voor~ -aarde dat tussen het
merken en het terugvangen geen te groot tijdsinten 'al verloopt, zodat de groei te vem-aarlozen is).
7. Nog diverse andere problemen kunnen hun impakt hebben op de resultaatanalyse zoals o.a. de intrek
van nieuwe (Yangbare) specimens (wanneer bv jongbroed opgegroeid is), of als bepaalde soorten niet
homogeen verdeeld zijn over het bestudeerde water.
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De methode van het herhaald merken en terugvangen
("Multiple Mark - Reeaprure Method")

In experimenten van korte duur is het dikwijls aangewezen het merk en terugvangstexperiment
meerdere malen te herhalen gedurende deze periode. Hiertoe worden doorlopend stalen genomen
waarbij bij de terugvangst de ongemerkte vissen ook gemerkt en terug uitgezet worden. Deze techniek
kan verschillende keren herhaald worden, waarbij steeds een grotere ,·erhouding gemerkte vissen (per
staalname) teruggevonden wordt.
Hiertoe werd het model van DARROCH opgesteld waarbij als voorwaarde gesteld wordt dat de
mortaliteit gelijk is aan nul. Dit model baseert zich op het gegeven dat de verhouding van engevangen
vissen tijdens het experiment een maat is voor de probabiliteit om niet gevangen te worden;
Aantal engevangen vissen tijdens het volledige experiment =
(N-U)/N

De probabiliteit om niet gevangen te worden

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

De probabiliteit om niet gevangen te worden gedurende de tweede steeh.-proef is

De probabiliteit om niet gevangen te worden tijdens de eerste of de tweede steekproef is

:Ka 2 steekproeven :

:Ka i steekproeven :
(N-U) IN=

C\- Ct) IN . (N- C2) IN . .... . N- Ci) IN

Bij uitwerken van deze formule is trial and error noodzakelijk het uitwerken wordt echter
vergemakkelijkt door opeenvolgende schattingen No. No+l • :t\u-2· ... (iteratieve berekening).

EigJ : Klassieke palingfuiken : A, Dubbelvleugelige fuik ; 8 , Kleine enkeh·Jeugelige palingfuik ; C,
Schietfuik
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Fig. 2 : Manier om verschillende fuiken te combineren (naar Tesch. 1977)

Fig. 3 : Sleepnet

Fig. 4 : Zicht op de plaatsing van een kieuwnet In kieuwnetten komen de vissen vast te zitten in de
mazen ter hoogte van hun kieuwdeksel. In warrelnetten raken zij in het dubbelmazig net verward.

Fig. 5 : Kruisnet

h

t

Fie. 6 : Kuilnetvisserij
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Fig. 7 : In diep water zijn dikwijls aangepaste visserijmethodes noodzakelijk (naar Lagler, 1968)

Fig. 8 : Specifieke methodes gebruikt voor de glasaalvangst (boven : Hamennet, onder : verschillende
glasaalnetten)
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Fig. 9 : Onderwaterbeeld verkregen met behulp van een gecombineerde sonar - dieptemeter. Op dit
beeld zijn geen vissen waarneembaar.

Fig. 10 : Verschillende merksystemen ('tags') met hun bevestigingsposities (naar Lagler, 1968)
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Ei.g,_J.1 : Verschillende \\ijz.e:-~ om de lengte van een vis te meten
lengte ; V.L. vorklengte.
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Fig. 12 : Lengtefrekwentiedistributies van blankvoorn, meerval en snoek in het Schulensmeer in het
najaar \"an 1988 (naar Belpaire et al, 1989). De gegevens steunen op resp. 2988, 546 en 257
waarnemingen.
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Fig. 13 : Lengte-gewichtsrelatie (conditie) van blankvoorn, meerval en snoek in het Schulensmeer in het
najaar 1988 (naar Belpaire et al, 1989)
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