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1. INLEIDING
Op grond van de proefbevissing van de Binnenschelde, met de kuil, blijkt het

beeld van de aanwezige vispopulatie zoals eerder verondersteld (Vl/itteveen+Bos
rapport werkno. Boz.80.1. MK/12) onjuist.

De eerder geformuleerde beheersmaatregelen dienen daarom, met name wat
betreft de uitdunningsvisserij, te worden aangepast.
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2. GEWIJZIGDE OPZET VAN DE GECOMPARTIMENTEERDE BEVISSING

2.1. Aanwezige populatie - eerste resultaten
Een eerste bewerking van de resultaten van de proefbevisslng (19 kuiltrekken,

totaal i 7 ha vertegenwoordigend) leert, dat de dichtheid aan paairijpe stekelbaars in het beviste areaal 200-500 exemplaren per ha bedraagt.
Het waterareaal dat werd bemonsterd was 50 cm en dieper.
Eerder werd een popultiedichtheid van 400-600 paairijpe individuen/ha tolerabel
geacht. Daarbij werd uitgegaan van twee nestelperioden per jaar.
In de Binnenschelde bleek een overmaat aan voedsel in de vorm van muggenlarven aanwezig. De conditie van de gevangen vis was dan ook uitermate goed. Alle
individuen hadden grote vetreserves opgebouwd.
De goede conditie, ruim voedselaanbod en de zachte winter worden geacht drie
nestelperioden te kunnen bewerkstelligen.

2.2. Hypothese betreffende oorzaak lage populatiedichtheid
Aangenomen wordt dat de overabundante stekelbaarspopulatie in 1988 voedseldepletie heeft bewerkstelligd. De ervaring leert dat slechte conditie met name in
de periode december - januari veroorzaakt dat visbestanden worden gedecimeerd.
Zo bleken planktivore 0+ snoekbaarspopulaties van 20 à 30.000 stuks van 6-8 cm
per ha, de periode december/januari niet te overleven. Ook eenjarige ruisvoornbestanden, welke qua omvang voedsel gelimiteerd waren, bleken in de periode
november -maart vrijwel volledig te verdwijnen.

2.3. Aangepaste uitdunningsvisserij
Conditie van vis en fecunditeit zijn samenhangende factoren. Het aantal en
kwaliteit van de eieren, de verzorging en bewaking van het nest zullen in 1989
optimaal zijn. De recrutering van jonge vis is navenant. De verwachte nestelfrequentie is mogelijk 30% hoger.

Op grond hiervan wordt een zegen-visserij voorgesteld met als doel de paaipopulatie tot 100-200 exemplaren per ha terug te dringen.
De bevissing beperkt zich tot de ondiepe oeverarealen die met behulp van een
kuilvisserij moeilijk zijn te bevissen. De visserij is ongewijzigd in de paaitijd
(begin april) gepland en zal naar verwachting 1 week in beslag nemen.
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3. AANGEPASTE RAMING KOSTEN BEVISSING

Derden

W+B
3.1. Materiaal

aanvoer materiaal

f

2.500,-

f

2.500,-

keernetten

f

10.000,-

f

1.250,-

brandstof e.d.

f

1.500,-

f

1.500,-

netwerk onvoorzien

f

1.000,-

f

5.000,-

f

4.800,-

f

1.500,-

f

16.550,-

vangtuigen/verwerkingsmaterialen/

3.2. Mankracht
5 x 2 mandagen

f

500,-

f

977,60

à

10 mandagen coördinatie

à

f

9.776,-

reis- en verblijfkosten
onvoorzien

f

vervalt

3.3. Populatieschatting

f
Totaal, excl. OB

Minderkosten ten opzichte van eerdere raming:

f 97.037,- minus f 42.826,- = f 54.211,-

1.500,-

26.276,-

f 42.826,-

