Effect van bodemwoelende vis op de waterkwaliteit

Probleem- en doelstelling
Actief Biologisch Beheer (ABB) richt zich
erop door ingrepen in de voedselketen de
helderheid van het water te vergroten
[Hosper etal, 1992]. hytoplankton,
detritus en anorganisch materiaal dragen
het meest bij aan de troebelheid en
worden behalve door nutriënten en wind
vooral beïnvloed door de graasdruk van
zoöplankton en door vis. Als zoöplankton
zich door sterke predatiedruk van
planktivore vis slecht kan ontwikkelen zal
de biomassa van het fytoplankton groter
zijn en wordt de troebeling groter dan
bij afwezigheid van planktivore vis.

door opgewerveld bodemmateriaal
en bovendien wordt de algengroei
gestimuleerd doordat nutriënten vanuit de bodem in de waterfase terechtkomen.
In een eerdere studie is een verband
gelegd tussen de benthivore visdichtheid
en het zwevende stof [Breukelaar, 1990;
Meijer etal., 1990]. Doordat gegevens uit
verschillende wateren werden gebruikt
was de nauwkeurigheid van voorspelling
niet erg groot. Verschillende bodemtypen,
samenstelling van benthivoor visbestand
en verschil in voedselbeschikbaarheid
waren hier debet aan.
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Veel onderzoek heeft zich op de top-down
benadering van roofvis - planktivore vis zoöplankton - fytoplankton gericht [Gulati
etal., 1990]. In de Nederlandse binnenwateren vormt de planktivore vis slechts
een deel van de totale vispopulatie en
wordt voornamelijk bepaald door jonge
brasem, blankvoorn, spiering en baars.
Het effect van deze vis is het grootst na
juli wanneer ze de grootste biomassa heeft
bereikt en zeer efficiënt op het
zoöplankton predcert.
Een ander deel van het ABB-onderzoek
richt zich op de benthivore vis, brasem en
karper groter dan 20 cm en in mindere
mate op blankvoorn en pos. Deze vissen
schakelen vrij snel over op bodemvoedsel
en door hun foerageergedrag verhogen zij
het gehalte aan anorganisch en organisch
materiaal in de waterkolom. Daarnaast
brengen zij nutriënten van de bodem naar
de waterfase door de vertering van
bodemorganismen. Deze stoffen zouden
anders in de bodem blijven. Vooral
brasem en karper zijn hiervoor verantwoordelijk. Zij foerageren hoofdzakelijk op muggelarven en wormen, die
enkele centimeters diep in de bodem
zitten. De organismen worden samen met
het bodemsubstraat opgezogen en met
behulp van het kieuwfilter gescheiden.
IIet substraat verlaat via het kieuwdeksel
de vis en verspreidt zich in de waterkolom
[Lammens & Hoogenboezem, 199IJ.
Hierdoor ontstaat een directe troebeling

Het doel van dit onderzoek was om onder
gecontroleerde omstandigheden het effect
van benthivore vis op de waterkwaliteit te
bestuderen met als belangrijkste variabelen biomassa, grootte samenstelling en
vissoort (brasem/karper). Het effect op de
waterkwaliteit werd gemeten aan
zwevende-stofgehalte, gloeirest,
nutriënten en lichtklimaat.
Uitvoering van de proef
Het experiment is uitgevoerd op het
proefbedrijf van de Organisatie ter
Verbetering van de Binnenvisserij (OVB)
te Beesd, in 16 vijvers van 0,1 ha, circa
1 m diep en gelijke ligging ten opzichte
van de wind. De vijvers werden eind
maart 1990 bezet met brasem of karper in
verschillende dichtheden en lengteklassen,
met en zonder baars (tabel I). Voor een
uitgebreide beschrijving van de proeflokatie en het verloop van de visbiomassa
tijdens het experiment wordt verwezen
naar Klein Breteler [1991].
Dertien vijvers werden eind april elk met
30.000 stuks baarsbroed van enkele dagen
oud (lengte 5 mm) bezet. De planktivore
baars werd uitgezet om het zoöplankton te
onderdrukken en te voorkomen dat de
benthivore vis op zoöplankton zou gaan
foerageren.
Uit de bodemanalyses blijkt dat er geen
verschillen in korrelgrootteverdeling
bestonden tussen de vijvers onderling
(P < 0,05, Friedman Two-way ANOVA).

Samenvatting
In het kader van Actief Biologisch
Beheer is het effect van bodemwoelende vis op de waterkwaliteit
onderzocht. Karper en twee lengteklassen brasem werden in biomassa's van 50-500 kg/ha uitgezet in
0,1 ha proefvijvers met een kleiige
bodem en een diepte van circa 1 m.
Baars werd uitgezet om het zoöplankton te onderdrukken en de
bodemwoelende vis te dwingen
bodemvoedsel te zoeken. In een
aantal vijvers werd geen baars
uitgezet om zo het effect van baars te
kunnen meten. Twee vijvers werden
als referentie gebruikt, één met
alleen baars en één zonder vis. Naast
gesuspendeerd en gesedimenteerd
materiaal werden chlorofyl-a
en nutriënten concentraties
tweewekelijks gemeten.
Per 100 kg/ha brasem werd gemiddeld 61 g/m 2 /dag aan bodemmateriaal opgewoeld bij een
temperatuur van 17°C. Van het
opgewervelde materiaal bleef 9 mg/l
in suspensie. Bij een dichtheid van
500 kg/ha bodemwoelende vis zal
het doorzicht in deze proefvijvers
(Secchi-diepte), als direct gevolg van
het opgewervelde materiaal, minder
zijn dan een halve meter; bij een
visbezetting van 100 kg/ha is een
doorzicht van meer dan twee meter
mogelijk. De troebelheid van het
water uitgedrukt in de reciproke
Secchi-diepte (SecchF 1 ) nam per
100 kg/ha brasem toe met 0,42 m~ ;
de extinctiecoëfficiënt steeg met
0,39 m - 1 .
De lengte van de bodemwoelende
brasem was nauwelijks van invloed
op de hoeveelheid geresuspendeerd
materiaal. Karper bracht bij gelijke
dichtheden 50% minder in suspensie
dan brasem. In mei was er minder
bodemwoeling omdat in die periode
alternatief voedsel in de vorm van
zoöplankton aanwezig was.
Naast een relatie met gesuspendeerd
materiaal was er ook een duidelijk
verband tussen visbiomassa enerzijds en chlorofyl-a en nutriëntengehaltes anderzijds. Gemiddeld over
het seizoen nam per 100 kg/ha
brasem het chlorofyl-a gehalte toe
met 6,9 //g/1, totaal-P met 0,02 mg/l
en totaal-N met 0,13 mg/l.
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TABEL I- I'isbezettingproefvijvers. Dehoeveelheidbenthivore visuitgezet bijde startvan hetexperiment (maart)
enaanhet einde van hetexperiment (november). Devisbiomassa's 0+ baars, 0' brasem en0+ karperzijn de
hoeveelheden visdieinnovemberzijn a/gevist.
Vissoort'

Benthivore
vis kg/ha
(maart)

Benthivore
vis kg/ha
(nov.)

0'
Baars
kg/ha

0'
Brasem
kg/ha

blanco
br 25-35 cm
br 25-35 cm
br 25-35 cm
br 25-35 cm
br 25-35 cm
br 25-35 cm

0
50
100
150
200
300
500

0
59
129
163
211
314
425

147
143
188
219
208
195
91

6
5
2
10
72

blanco
br 25-35 cm
br 25-35 cm
br 35-50 cm
br 35-50 cm
br 35-50 cm
ka 40-50 cm
ka 40-50 cm
ka 40-50 cm

0
150
500
150
300
400
150
300
500

0
162
401
173
298
444
207
359
549

0
Karper
kg/ha

83
69
179
222
148
218
209
188
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Resultaten: directe effecten
Drooggewichtgesedimenteerdmateriaal
Een significant positief (p < 0.0001,
student-t) verband is gevonden tussen de
hoeveelheid benthivore brasem en het
gesedimenteerde materiaal (afb. 1). 67%
van de variantie kan verklaard worden
door de biomassa, terwijl temperatuur,
lengteklassen en baars niet bijdroegen
ip > 0,05, student-t) in de totale variantie.
Er is wel een significant verschil (p < 0,05,
student-t) tussen brasem en karper
gevonden (afb. 1). In vijvers met karper
sedimenteerde per eenheid van biomassa
50% minder dan in vijvers met brasem.
Van het door karper opgewoelde
materiaal kan 70% van de variantie
worden verklaard door de biomassa van
de vis. 100 kg/ha benthivore brasem
bracht 61 g/m 2 /dag bodemmateriaal in
suspensie. Van het gesedimenteerde
materiaal was 87% anorganisch. Bij karper
was de verhouding anorganisch en
organisch gelijk aan die van brasem.
Bij afwezigheid van benthivore vis (afb. 1)
werd er nog 23,3 g/m 2 /dag aan bodem-

56

In de vijvers met 0+baars werden 30.000 stuks 0 + baarsbroed uitgezet.
1

br 25-35 = brasem van 25-35 cm bij inzet van experiment
br 35-50 = brasem van 35-50 cm bij inzet van experiment
ka 40-50 = karper van 40-50 cm bij inzet van experiment

De verdeling van de korrelgrootte duidt
op een klei-/zavelgrond [Kuipers, 1979].
Tijdens de proef werd er geen visvoer
en/of meststoffen aan het water toegevoegd.
Dode benthivore vissen werden
vervangen door levende exemplaren van
dezelfde soort en gelijke afmeting. In
november 1990 werden de vijvers afgevist
en de samenstelling en biomassa van de
vis bepaald.
Tweewekelijks werden zwevende stof,
gloeirest, chlorofyl-a, diverse nutriënten
en zoöplankton bemonsterd met een
steekbuis. De monsters werden genomen
tot ± 10 cm boven de bodem.
Vier ondoorzichtige sedimentvallen
(hoogte 35 cm, diameter 7 cm) werden in

het midden van elke vijver op de bodem
geplaatst. De buizen werden tweewekelijks geleegd om de organische en
anorganische fractie van het gesedimenteerde materiaal te bepalen. Om de
sedimentatie in de hele waterkolom te
berekenen zijn de gemeten waarden voor
het gesedimenteerde materiaal met 1,5
(correctie voor de buislengte) vermenigvuldigd.
De macrofauna werd één keer per maand
in alle proefvijvers bemonsterd. De
darminhoud van alle vissoorten werd
bepaald op 16 juli en 25 september.
De resultaten van het macrofauna- en
darminhoudonderzoek staan vermeld in
Tâtrai etal.[in press].
Omdat de visactiviteit sterk gerelateerd is

Afb. I -Relatietussen drooggewicht sedimentvallen enbenthivore vis.De onderbroken
lijngeeftderelatie tussen brasem endrooggewicht. Degetrokken lijngeeft het verband
tussen karperenhetdrooggewicht weer. Alle resultaten zijn omgerekend naar één
standaardtemperatuur (17°C).

aan temperatuur, is het nodig om
temperatuur als afhankelijke variabele
mee te nemen bij de diverse berekeningen. Met behulp van multiple regressie
analyse is de relatie tussen resuspensie en
temperatuur enerzijds en visbiomassa
anderzijds onderzocht.
Met behulp van het model UITZICHT
[Buiteveld, 1990] is berekend wat het
directe gevolg is van bodemwoeling op de
helderheid, los van chlorofyl-a en humusgehalten. Voor de berekening wordt
gebruik gemaakt van gloeirest- en
detritusgehalten en een aantal
coëfficiënten.

Afb. 2 - Relatie tussen zwevende stofenbenthivore vis.Deonderbroken lijn geeft de
relatie tussen brasem enzwevende stof Degetrokken lijn geeft hetverband tussen
karperenhetzwevende-stofgehalte weer. Alle resultaten zijn omgerekend naaréén
standaardtemperatuur (17°C).
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materiaal opgewerveld. Dit werd onder
meer veroorzaakt door turbulentie van het
water door onder andere opwarmen van
het water, wind en door het bemonsteren.
Gesuspendeerdmateriaal
Een significant positief (p < 0,0001,
student-t) verband is gevonden tussen de
hoeveelheid zwevende stof en de
biomassa benthivore brasem (afb. 2). 38%
van de variantie kan verklaard worden
door de biomassa, terwijl temperatuur,
lengteklassen en baars niet bijdroegen
(p > 0,05, student-t) in de totale variantie.
Er is wel een significant verschil (p <
0,05, student-t) tussen brasem en karper
gevonden (afb. 2). Brasem hield per
eenheid van biomassa 44% meer in
suspensie dan karper. Van het door karper
opgewoelde materiaal kan 40% van de
variantie worden verklaard door de
biomassa van de vis. 100 kg/ha benthivore
brasem hield 9 mg/l zwevende stof in
suspensie, hiervan was 84% anorganisch.
Een vergelijkbare hoeveelheid karper
hield 5 mg/l zwevende stof in suspensie
waarvan 87% anorganisch was.
Helderheid
100 kg/ha benthivore brasem veroorzaakte in de proefvijvers een toename van
de reciproke Secchi-diepte van 0,42 m~]
met aftrek van humus en chlorofyl-a
gehaltes (afb. 3). Visdichtheid verklaart
47% van de variantie (p < 0,01, student-t).
De extinctie nam, onder dezelfde omstandigheden, toe met 0,39 ITT1 per 100 kg/ha
benthivore brasem (afb. 4). Visdichtheid
verklaart 27% van de variantie (p < 0,01,
student-t). Er is geen significante invloed
gevonden van temperatuur op zowel de

CHLOROFYL-a (pg/1
60 -,

Afb. 5 - I 'erloopvan het chlorofyl-a gehalle (maandgemiddelde waarden) hij verschillende brasem (brasem
25-35 cm+baars) dichtheden in deperiode juni-oktober.

reciproke Secchi-diepte als op de extinctie
(p > 0,05, student-t).
Resultaten: indirecte effecten
Chlorofyl-a
Het chlorofyl-a gehalte was gedurende de
gehele proefperiode (juni-oktober) in alle
vijvers laag. De gehaltes varieerden van
3-50 //g/l (afb. 5). Bij de laagste visbezettingen (0-50 kg/ha) varieerde de
hoeveelheid chlorofyl-a van 3-7 //g/l, bij
hogere visdichtheden nam het gehalte toe
tot 10-50 //g/l chlorofyl-a. Naast het effect
van visbiomassa is er een duidelijk effect
van seizoensperiodiciteit te zien, zoals licht
en temperatuur. Met behulp van stepwise
regression kan worden aangetoond dat

visbiomassa en temperatuur een bijdrage
leveren in de variantie, respectievelijk
p < 0,01 en p < 0,05 (student-t). 45% van
de variantie wordt verklaard door
visbiomassa en 4% van de restvariantie
door temperatuur. Bij 17°C veroorzaakt
100 kg/ha brasem een extra chlorofyl-a
verhoging van 6,9 //g/l.
Ortho-josfaat
Het ortho-fosfaat schommelde tussen de
2 en 25 //g/l en vertoont een seizoensperiodiciteit (afb. 6). Het gehalte was in
de maanden juli en augustus minimaal
(juli gemiddeld 3 //g/l). De laagste
gehaltes werden bereikt in de vijvers met
de hoogste visstand. In de maanden

Afb. 4 - Relatie extinctie Secchi-diepte benthivore brasem. De getrokken lijn is
berekend op basis van het model UITZICHT, waarbij alle modelcomponenten zijn
ingevuld. Bij de berekening van de onderbroken lijn zijn de modelcomponenten
chlorofyl-a en humus op nul gesteld.Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de overige
componenten afhankelijk zijn van de hoeveelheid vis.
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Afb. 3 - Relatie reciproke Secchi-diepte en benthivore brasem. De getrokken lijn is
berekend op basis van het model UITZICHT, waarbij alle modelcomponenten zijn
ingevuld. Bij de berekening van de onderbroken lijn zijn de modelcomponenten
chlorofyl-a en humus op nul gesteld.Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de overige
componenten afhankelijk zijn van de hoeveelheid vis.
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AJb.6- Verloop van hetortho-fosjaatgehalte (maandgemiddelde waarden)bij verschillende brasem (brasem
25-35 cm+baars) dichtheden indeperiodejuni-oktober.
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Afb. 7- Verloop van hettotaal-fosfaatgehalte (maandgemiddelde waarden)hij ; ?rsclullende brasem (brasem 25-35
cm—baars) dichtheden indeperiodejuni-oktober.

september en oktober was het PO.,-P
gehalte maximaal (24 ^g/1bij weinig vis
en 7 /ug/\ bij veel vis, in september).
De variantie valt niet te verklaren met
temperatuur en visdichtheid.
Totaal-fosfaat
Het totaal-P gehalte varieerde van
0,04-0,18 mg/l en vertoont een positief
verband met de visbiomassa (afb. 7). Ook
is er een duidelijke relatie met het seizoen.
Met behulp van stepwise regression kan
worden aangetoond dat visbiomassa en
temperatuur een bijdrage leveren in de
variantie (p < 0,01,student-t). 37% van de
variantie kan worden verklaard door visbiomassa en 8% door temperatuur. Bij

17°C veroorzaakte 100 kg/ha brasem een
extra verhoging van het fosfaatgehalte van
0,02 mg/l.
Stikstof
De gehaltes van N 0 3 N 0 2 - N , N 0 2 - N en
NH 4 -N waren over het algemeen laag,
variërend van 0,01-0,12 mg/l. Het gehalte
Kjeldahl-N varieerde van 0,8 mg/l tot 1,9
mg/l. Ook hier is net als bij het totaal-P
gehalte een positieve relatie met de
visbiomassa en een duidelijk verband met
het seizoen (afb. 8).
Met behulp van stepwise regression kan
worden aangetoond dat temperatuur en
visbiomassa een bijdrage leveren in de
variantie (p < 0,01,student-t). 27% van de

variantie kan worden verklaard door
temperatuur en 24% door visbiomassa.
100 kg/ha brasem veroorzaakte bij 17 °C
een extra verhoging van 0,13 mg/l van de
Kjeldahl-N concentratie.
Silicium
Het gehalte varieerde van 0,3-1,9 mg/l in
juni tot 0,3-3,8 mg/l in augustus (afb. 9).
Daarna nam het gehalte weer af.
Met behulp van stepwise regression kan
worden aangetoond dat visbiomassa en
temperatuur een bijdrage leveren in de
variantie (p < 0,01,student-t). Visdichtheid verklaart 36% van de variantie en
temperatuur 10%. Bij 17°C veroorzaakte
100 kg/ha brasem een verhoging van het
siliciumgehalte van 0,5 mg/l.
Voor nadere informatie met betrekking tot
de directe en indirecte effecten van
bodemwoeling wordt verwezen naar
Breukelaar [1992],
Discussie
Directeeffecten van bodemwoeling
Uit de sedimentvallen bleek, na correctie
voor de hoogte van de buis, dat per 100
kg/ha benthivore brasem 61 g/m 2 /dag
gesuspendeerd werd. Het effect van
temperatuur tijdens het experiment bleek
niet significant bij te dragen aan de
hoeveelheid gesuspendeerd materiaal.
Correctie voor de hoogte van de buis was
noodzakelijk omdat anders 1/3 van de
waterkolom (hoogte van de buis) niet
meegenomen werd. Ondanks deze correctie
is er waarschijnlijk een onderschatting
gemaakt omdat in de onderste laag meer
materiaal suspendeert en weer bezinkt.
Bij de berekeningen van de Secchi-diepte
en extinctie met het model UITZICHT, is
de algenbiomassa, die een indirect gevolg
van bodemwoeling (extra nutriënten uit
de bodem) kan zijn, en humus buiten
beschouwing gelaten. Hierdoor wordt het
effect van de benthivore vis op het doorzicht onderschat.
Het verschil tussen de twee lengteklassen
brasem was niet significant hoewel de
grotere brasem in staat is veel dieper te
graven dan de kleinere [Lammens &
Hoogenboezem, 1991]. Bij de aanwezigheid van alternatief voedsel zou de
kleinere lengteklasse eerder overstappen
en daarom minder troebeling veroorzaken. Door de aanwezigheid van jonge
baars en brasem viel het zoöplankton als
alternatief voedsel af en was deze lengteklasse gedwongen benthivoor te
foerageren.
Hoewel karper veel dieper kan graven
dan brasem speelde dat hier nauwelijks
een rol. In de karpervijvers was de
hoeveelheid door karper gesuspendeerd
en gesedimenteerd materiaal 50% lager
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abundantie van chironomiden [Tâtrai et
ai, in press] duidt erop dat, zoals eerder al
werd aangenomen, de karper gebruik
maakt van ander voedsel dan brasem. Dit
zou een verklaring kunnen zijn voor de
geringere resuspensie van bodemmateriaal door karper dan door brasem.

KJELDHAL STIKSTOF (mg/l)
2

D
D
D

0 kg'ha
50 kg'ha
100 kg/ha

m 150 kg/ha
II

200 kg/ha

m 300 kg/ha
*

Effectvan alternatiefvoedsel
De opzet van de studie was om alternatief
voedsel slechts in enkele vijvers toe te
laten om het effect hiervan te kunnen
testen. Door de recrutering van jonge
brasem in de vijvers zonder 0 + baars was
dit niet mogelijk, maar doordat er
verschillen waren in het seizoen was het
effect toch aan te tonen.

500 kg/ha

In alle vijvers was er in mei een voorjaarspiek van Daphnia, die een aantrekkelijke
bron van alternatief voedsel vormde.
Hierdoor was er in die periode weinig
bodemwoeling (allo. 10, de lijnen zijn
statistisch verschillend, p < 0,05,
student-t). De hoeveelheid zwevende stof
was in die periode slechts 62% in vergelijking met de overige maanden. De
aanwezigheid van planktivore baars en in
sommige vijvers eerstejaars brasem of
karper (tabel I) hebben ertoe bijgedragen
dat de Daphnia populatie in de periode na
mei laag is gebleven.
Darminhoudanalyses bevestigen dat
benthivore vis, in de periode na mei, een
geringe hoeveelheid Bosmina en copepoden heeft gegeten, 20-30% (in
aantallen) in juli en 15% in september.
Energetisch droeg dit slechts 1-2% bij aan
het totale dieet en is daarom bijna
verwaarloosbaar. Het dieet van de benthivore vissen bestaat in de periode na mei
voor het grootste deel uit in en op de
bodem levende chironomiden, insekten en
mollusken [Tâtrai etal.,in press].
Gezien de grote verschillen in beschikbaar

Aß. 8 - Verloop van het Kjeldahl-stikstofgehalte (maandgemiddelde waarden) bij verschalende brasem (brasem
25-35 cm + baars) dichtheden in deperiode juni-ohtober.

SILICIUM (mg'l)
4n

D 0 kg'ha
D 50 kg'ha
D 100 kg/ha
E3 150 kg'ha
:è: 200

kg/ha

m 300 kg/ha
m 500 kg/ha

Aß. 9 - Verloop van het silicium gehalte (maandgemiddelde waarden! bij verschillende brasem (brasem 25-35 cm+baars) dichtheden in deperiode juni-oktober.
zwevende stof (mg/l)

dan in vergelijkbare vijvers met brasem.
Hen mogelijke verklaring voor deze
verschillen ligt in het efficiënter gebruik
van het beschikbare voedsel. Karper benut
ook mollusken in tegenstelling tot brasem
en hoeft hierdoor minder in de bodem te
wroeten voor muggelarven en wormen.
Omdat karper relatief meer in gewicht is
toegenomen dan brasem (± 40% bij
150 kg/ha en 10% bij 500 kg/ha) mag
zelfs worden geconcludeerd dat de
omstandigheden voor de karper in de
vijvers beter waren dan voor de brasem.
Bij 500 kg/ha brasem was er een
duidelijke afname van het visgewicht te
zien (± 20%). Ook het feit dat karper
geen negatieve gevolgen heeft op de
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voedsel tussen de maand mei en de
overige maanden is besloten de resultaten
van de maand mei buiten beschouwing te
laten.
De hoeveelheden opgewerveld materiaal
in de referentievijvers met en zonder
planktivore baars leverden geen of kleine
onderlinge verschillen in hoeveelheden
geresuspendeerd en gesedimenteerd
materiaal. De hoeveelheid planktivore vis
in de referentievijver met baars bedroeg
147 kg/ha. In de overige vijvers varieert
deze hoeveelheid tussen de 70-220 kg/ha.
De aanname dat planktivore vis geen rol
speelt bij de bodemwoeling lijkt hiermee
gerechtvaardigd.
Uit de gegevens van Tâtrai etal. [in press]
blijkt dat er in de vijver met 300 kg/ha
brasem (25-35 cm met baars) minder
benthisch voedsel beschikbaar was dan in
de overige vijvers. Door de geringere
hoeveelheid voedsel was er mogelijk een
afname van de visactiviteit in de bodem
waardoor er minder bodemwoeling optrad
in de vijver. Dit zou een verklaring
kunnen zijn voor de lagere waarden die
gevonden zijn voor de hoeveelheden
gesedimenteerd en gesuspendeerd
materiaal in de betrokken vijver ten
opzichte van de overige vijvers. Er is
echter bij het afvissen van de vijver in
november wel een gewichtstoename van
de uitgezette brasem gevonden. Waarschijnlijk heeft de vis in deze vijver
gebruik gemaakt van ander voedsel dan
bodemvoedsel, op basis van de beschikbare gegevens is niet duidelijk welk
voedsel.
Indirecte effecten van bodemwoeling
Totaal-fosfaat, Kjeldalil-N ensilicium
De gehaltes namen toe bij een toenemende visdichtheid. Door de verhoogde
bodemwoelactiviteit was er meer nalevering van deze stoffen vanuit de bodem
naar de waterkolom. Een deel kwam
direct vanuit de bodem in de waterkolom
en ander deel kwam als afbraakprodukt
(excretie) van het door vis verzamelde
bodemvoedsel in het water terecht.
Uit enclosure experimenten [Andersson et
al, 1988] is gebleken dat 100 kg/ha
benthivore brasem door excretie 0,67/ug
P/l/dag afscheidt. De gemeten toename
van het P-gehalte in de Beesdvijvers
bedroeg per 100 kg/ha benthivore brasem
16,2 fug/I P. Op basis van de metingen
zoals die in de proefvijvers zijn uitgevoerd
is het niet mogelijk de gemeten concentraties om te rekenen naar fluxen. Het is
dan ook onmogelijk om aan te geven welk
deel van het P-gehalte direct vanuit de
bodem in het water is gekomen en welk
deel via de excretie van de vis of een
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ander mechanisme. Dit geldt ook voor de
overige nutriënten.
Uit de positieve relaties die gevonden zijn
tussen vis en temperatuur enerzijds en
nutriënten anderzijds is de conclusie
gerechtvaardigd dat vis direct en/of
indirect nutriënten vanuit de bodem in
suspensie brengt.
Chlorofyl-a
De toename van chlorofyl-a bij een
hogere visdichtheid is te verklaren uit het
feit dat er door verhoogde bodemwoelactiviteit extra nutriënten in het water
worden gebracht. Hen deel komt direct
vanuit de bodem in de waterkolom en
ander deel komt als afbraakprodukt
(excretie) van het door vis verzamelde
bodemvoedsel in het water terecht. De
extra nutriënten stimuleren de groei van
algen waardoor het chlorofyl-a gehalte
stijgt. Ook het opwervelen van algen, die
uit de waterkolom zijn gesedimenteerd, en
bodemalgen draagt bij aan de toename
van het chlorofylgehalte.
Het is onwaarschijnlijk dat het
zoöplankton een rol heeft gespeeld bij de
toename van het chlorofyl-a gehalte bij
hogere visdichtheid. Er blijkt geen enkel
verband te bestaan tussen de benthivore
visdichtheid en de hoeveelheid
zoöplankton in de vijvers. Ook is er geen
verband gevonden tussen het chlorofyl-a
gehalte en het zoöplankton.
Ortho-fosfaat
De afname van het ortho-fosfaatgehalte in
de maanden juni en juli is mogelijk te
wijten aan de snelheid waarmee de
diverse organismen het vrijkomende
ortho-fosfaat opnemen. De stijging in de
maanden september en oktober is het
gevolg van het vrijkomen van nutriënten
doordat de afbraak van planten en of
algen hoger is dan de produktie. Over het
seizoen is geen statistische relatie
gevonden tussen temperatuur en visdichtheid enerzijds en ortho-fosfaat anderzijds.
Conclusies
De hoeveelheid zwevend materiaal die
door 100 kg/ha benthivore brasem bij
17 °C in suspensie wordt gehouden
bedraagt 9 mg/l. Aangenomen kan worden
dat als direct gevolg van bodemwoeling
door 100 kg/ha benthivore brasem er
± 6 1 g/m 2 /dag materiaal resuspendeert en
sedimenteert.
De lengte van de bodemwoelende brasem
tussen de 25-50 cm is niet of nauwelijks
van invloed op de hoeveelheid geresuspendeerd materiaal wanneer het
zoöplankton onderdrukt is.
De hoeveelheid materiaal die door
benthivoor foeragerende karpers in

resuspensie wordt gebracht ligt 50% lager
dan van vergelijkbare hoeveelheden
brasem.
Door het foerageergedrag van de benthivore vis neemt het doorzicht af. De
afname veroorzaakt door 100 kg/ha
benthivore brasem bij 17 °C uitgedrukt in
de reciproke Secchi-diepte bedraagt 0,42
m . Voor de extinctie komt dit onder
dezelfde omstandigheden neer op een
extinctieverhoging van 0,39 m .
Er is een positief verband gevonden
tussen het chlorofyl-a gehalte en de
nutriënten concentraties enerzijds en de
visdichtheid en temperatuur anderzijds.
Gemiddeld over het seizoen nam per 100
kg/ha brasem het chlorofyl-a gehalte toe
met 6,9 //g/l, totaal-P met 0,02 mg/l en
totaal-N met 0,13 mg/l.
Ook blijkt de temperatuur via de vis
(metabolisme) het nutriëntengehalte te
beïnvloeden. Vis brengt nutriënten direct
of indirect vanuit de bodem in de waterkolom.
Bovenstaande resultaten gelden onder de
condities van kleibodem, 1m waterdiepte
en geen windeffecten.
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hiervoor beschikbare beleidsalternatieven
op hun effectiviteit te onderzoeken. De
beschikbaarheid van een ondiep
monitoringsysteem is daarbij van grote
waarde. Voor de inrichting en
optimalisatie daarvan biedt de geschetste
methodiek eveneens uitstekende
mogelijkheden.
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6. Conclusies
Uit de toepassingen van de geschetste
methodiek kunnen de volgende conclusies
getrokken worden:
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