ACHTERGROND

H U L P VOOR WATERBEHEERDERS BIJ GEBRUIK N I E U W E
STANDAARD VOOR H E T B E M O N S T E R E N VAN DE VISSTAND

Piscaria:het landelijke
visdatabestandvoor
regionaalgebruik
VorigjaarpubliceerdedeSTOWAhetHandboekVisstandbemonstermgmetdaarin eennieuwestandaardvoorhetbemonsterenvandevisstand.Omwaterbeheerdersteondersteunen bijdeimplementatievandezestandaard isvervolgensinsamenwerking metdeOrganisatieterVerbeteringvande
Binnenvisserij(OVB)Piscariaontwikkeld:eenlandelijk databestanddatzijn basisenvoedingvindt
inhetregionalegebruikvausatellietverstes.Allegegevensuitde regio'swordenhierinbijeen
gebracht.HetbeheerligtbijdeOVB.Inmiddelswordtgewerktaaneendirectekoppelingmetde
LimnodataNeerlandica.
Sindsheteindevandejaren tachtigis
hetbelangvanvisvoorhetwaterbeheer in
toenemende mateherkend enerkend.Kondenvissenzichvoordienvoornamelijk 'verheugen' indebelangstellingvanberoepsvissersensportvissers,laterkwamendaarde
aquatischecologen bij.Dezeverdachtende
visvanhetspelenvaneencrucialerolinhet
totstand komenenvooralinstand houden
vantroebel,geëutrofieerd water.Kleineen
grootschaligeexperimenten metactiefbiologischbeheer maakten dezerolverderduidelijk. Het besefwasgeboren darniet alleen
devisstandbeheerder, maar ookdewarerbeheerderkenniseninzichtdient tehebben in
desamenstelling enomvangvandevisstand
ineenwatersysteem.Daarmee ontstond
tevensdebehoefte aanuniformering en
standaardisatie.Daaromishet Handboek
Visstandbemonstering ontwikkeld.Het kent
eenbreeddraagvlak,omdatdeOVB,het
RIZA,dewaterbeheerders endeNWS inde
begeleidingscommissie vertegenwoordigd
waren.

Monitoring en databeheer
Hetbelangvandezestandaardisatieis
versterktdoordeinwerkingtredingvande
Kaderrichtlijn Water.Hierin isvisbenoemd
alseenbiologisch kwaliteitselement. Dit
houdt indatdewaterbeheerder verplicht is
devisstand indewaterlichamen tebepalen
entebeoordelen.Daarbij gaat hetomde
soortensamenstelling,deomvangvanhet
visbestand endeleeftijdsopbouw. Visgeefr
hiermee informatie overdekwaliteirvan het
watersysteem, naastdeinformarie viaalgen,
waterplanten enmacrofauna. Ineerste
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instantiegaat hetom inventariserend
onderzoek,maar vaakzalhet ooknodigzijn
om routinematig (zesjaarlijks) vistemonitoren.Demethodiek vanhet handboek houdt
daaralrekeningmee.Een visstandbemonsteringlevert inhetgevalvangrotere warerlichamen alsneleengrotediversiteit aan
gegevensop.Dezegegevenszijn nodigom
eenjuiste interpretatie vandevangstmogelijk temakenentoteenbetrouwbare schartingvandetotalevisstand tekomen.Maar
hetinterpreteren envergelijken vandegegevensblijft moeilijk.
Daarom hebbenSTOWAendeOVB
beslotengezamenlijk eenvisdatabestand te
ontwikkelen voordeopslagen verwerking

vangegevens.Bijkomend voordeel isdat
zo'ncentraaldatabestand het mogelijk
maaktomoptermijn deafgesproken standaardvoordeuitvoeringenbeoordelingvan
visstandbemonsteringen teevalueren.Het
databestand (Piscaria)isontwikkeld door
RoyalHaskoning insamenwerking metWitteveen+BosenAquaterraBV.

Wat kan Piscaria?
Piscariakanvisgegevensbeherenenmet
dezegegevenseenindexvoor'biotischeintegriteit'opstellen.Deopslagvandegegevens
gebeurr opvierhiërarchischeniveaus.De
kleinstebevissingseenheid iseentraject of
trek.Ditkaneentrekzijn meteenzegenof
kuilin heropenwaterofeengedeeltelangs
deoevermeteenelektrovisapparaat.Eénof
meerderetrajecten moetenineendeelgebied
vaneenwaterlichaam liggen.Elkwaterlichaam kanmeerderedeelgebieden omvatten.Eenaantal waterlichamen rezamen
maaktweerdeeluitvaneenproject. Elktrajectkandrietypengegevensbevattenvande
gevangen soorten:het aantalexemplaren,de
gewichten vaneenaantalexemplarenende
ouderdom,allenpercenrimeterklasse.Inde
praktijk wordendelaatstetweekarakteristiekenmaarvaneenenkelrepresentatieftrajectbepaaldennietbijalle trajecten.
Daarnaast isopdeverschillende
hiërarchische niveausinformatie overde
omstandigheden vandebemonsteringen
het wateroptenemen.Piscariabiedteen
aantalvoordehand liggende rapportages
aanoverdevangst,zoalseentotalesoortenlijst vaneenwaterlichaam,ofdevangstin
kilogrammen vaneendeelgebied.

doorderdengebeuren.DeSTOWAbeveelt
waterbeheerders danookaanom verplicht
gebruik vanPiscariainde opdrachtverlening
optenemen.

Bestandschatting en beoordeling
Piscariakanhelpen bijdeverdereanalysevandebasalegegevens.Dezeanalyse
bestaarinhoofdzaak uitde bestandschatting
ende IBI-beoordeling.De bestandschatting
iseenberekeningdiemerbehulpvanbeviste
oppervlaktes,derendementen vande
gebruikrevangtuigen endelengte-gewichtrelatieleidttoreenschattingvandebiomassapervissoortinhetgehele waterlichaam
(inkg/ha).Deberekeningvolgrhet HandboekVisstandbemonstering en houdt
rekeningmet het typewaterenhet type
vangtuig.Ditbiedtdevisstand-enwaterbeheerder waardevolleinformarie overde
noodzaak tothetnemenvanmaarregelen.
Debeoordelingvanher warerlichaam
vindrplaatsmet deindexvoor biotische
integriteit (IBI).Dezeindexmaakt gebruik
vancirca20indicatoren enzerdewaardevan
dieindicatoren afregendewaardediebij her
streefbeeld vanhetwaterrypehoorr.Streefbeeldenzijn onrwikkeld voordemeestvoorkomende warerrypen.
Dematewaarin dehuidigesiruarie het
streefbeeld benadert, wordt uitgedrukr in
eenscoretussenoen 100procent.Piscaria
berekenrdewaardevandeindicatoren uitde
ingevoerdegegevens vande visstandbemon-

steringen.Enkelevoorbeelden zijn:heraanrallimnofiele soorren,herbiomassa-aandeel
vanplankrivore vissenenaandeel benrhivorevissen.Hethandboekbevateen uitgebreidebeschrijving vandeindicatoren enstreefbeelden.

Indesatellietversiezijn verscheidene
gegevensuit oogpunt van standaardisatie
afgeschermd enniet teveranderen doorde
gebruiker.STOWAendeOVBzijn overeengekomendatdeOVB hetcentraledatabestand kostelooszalgaanbeheren.HerstrevenisomdeLimnodaraNeerlandica en
Piscariaaanelkaar rekoppelenendevolledigeinformarie viainterner toegankelijk te
maken.Hetvoordeelhiervanisdateréén
'loket'ontstaat voor aquatisch-ecologische
waarnemingen metbijbehorende milieuvariabelen.

Regionaal en centraal gebruik
Piscariakent tweeversies:eencentraal
landelijk databestand eneensatellietversie.
Delaatstewordt terbeschikkinggesteldaan
de(vis)waterbeheerders omdaarmee hun
visgegevens tekunnen beherenenbeoordelen.Denadrukkelijke wensisdat waterbeheerders degegevensuitde satellietversie
vervolgens weeraanPiscaria terugleveren.
Opdezemanier ontstaat enerzijds eenlandelijke standaard voordeopslagvanvisgegevensenanderzijds komteenzeerwaardevol
databestand totstand,datbruikbaar isvoor
bijvoorbeeld (warerjbeheerders ominzichr te
krijgen indeverspreidingvansoortenen
vooronderzoeksdoeleinden. Dirligrinher
verlengdevandeLimnodata Neerlandica,
heraquatisch-ecologisch databestand vande
STOWA. Ookversoepeltdit opdenduur de
gegevensinzameling voorbeoordelingen
rapportage inverband merde Kaderrichrlijn
Waterophetniveau vansrroomgebieden.
Vaakzaldedaadwerkelijke bemonstering en
primairedaraverwerkingin uitbesteding

Ervaringen
Tijdens deontwikkeling isPiscaria bij
eenaanralpotentiëlegebruikers uitgezet om
watervaringen reverzamelenende functionaliteit tetesten.Daarbij bleekdar het
gebruikzonder hulp nieteenvoudigwas.Dit
heeft temakenmet het feit datPiscariagegevensbeheer enbeoordelingopalleschaalniveausmogelijk wilmaken,dusvaneenklein
viswarer totenmeteencomplexmeer-en
petgatensysteem ofbijvoorbeeldhetVolkerak-Zoommeer.Dirheefr torgevolgdatde
opbouwredelijk complexisendateengroot
aantalfuncties beschikbaar is.Tevensspeelt
eenroldareenvisstandbemonstering nu
eenmaalcomplexis.Om waterbeheerders
verrrouwd remakenmetPiscariaisdeOVB
vanplaneenkorteintroductiecursus re
organiseren voortoekomstigegebruikers.

Toekomstige ontwikkelingen
DeIBI-beoordelinggaatuitvanstreefbeeldenenindicatoren,diedeafgelopen vijf
jaar,bijheropstellenvanhet handboek,
gestaltehebbengekregen.Piscariavolgrhierinhethandboek.Voordeimplementatievan
deKRWzijn optweefronten veranderingen te
verwachten:destreefbeelden (referentiecondities)wordenopdeKRW-typologie afgestemd
enhetaantalindicarorenzalwordenverminderd.Piscariakandaarflexibelopinspelen
doorhettoevoegenvannieuwe streefbeelden
dieeenbeperkreresetindicatorenzullen
hebben.Naarverwachtingzijndezestreefbeeldennadezomerbeschikbaar.<f
Belangstellendenkunnendesoftwarebestellenvia
deSTOWA.
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