Rapport

eDNA onderzoek benedenloop Geul
Onderdeel project Migratie salmoniden Geul

Statuspagina
Titel

E-mail
Homepage

eDNA onderzoek benedenloop Geul. Onderdeel project
Migratie salmoniden Geul.
Sportvisserij Nederland
Postbus 162
3720 AD BILTHOVEN
info@sportvisserijnederland.nl
www.sportvisserijnederland.nl

Opdrachtgever
Homepage

Sportvisserij Limburg
https://www.sportvisserijlimburg.nl/

Auteurs
E-mailadres
Aantal pagina’s
Trefwoorden
Foto’s

M. de Boer & W.A.M. van Emmerik
boer@sportvisserijnederland.nl
14
eDNA, salmoniden, exotische grondels, monitoring
Sportvisserij Nederland

Versie
Projectnummer
Datum

Definitief
AV2019-001
9 december 2019

Samenstelling

Bibliografische referentie:
De Boer, M. & W.A.M. van Emmerik, 2019. eDNA onderzoek benedenloop Geul.
Onderdeel project Migratie salmoniden Geul. Sportvisserij Nederland, Bilthoven.
© Sportvisserij Nederland, Bilthoven
Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de copyrighthouder en de opdrachtgever.
Sportvisserij Nederland is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede schade welke
voortvloeit uit toepassing van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens
verkregen van Sportvisserij Nederland.

Inhoudsopgave
1

Inleiding .................................................................................. 4

2

Analyse eDNA .......................................................................... 5

3

Onderzoekslocaties ................................................................... 6
3.1 Keuze locaties .................................................................. 6
3.2 Barrières ......................................................................... 7
3.3 Locaties eDNA bemonstering .............................................. 8

4

Resultaten en discussie ............................................................. 9

Literatuur ...................................................................................... 12

- eDNA onderzoek benedenloop Geul -

1

Inleiding
Aanleiding
Vanuit de Stichting Visstandbeheercommissie Geul & Zijbeken (VBC) en
Waterschap Limburg (de waterbeheerder) bestaat de wens de populaties
salmoniden in de Geul te verbeteren (visplan, Brevé et al 2016). In de
Geul zijn echter barrières aanwezig die mogelijk niet of moeilijk te
passeren zijn voor vissen.
In de Maas en de benedenloop van de Geul zijn echter ook exotische
grondelsoorten aanwezig (o.a. Lemmers et al. 2018). Het passeerbaar
maken van de barrières zou kunnen betekenen dat alle aanwezige
vissoorten, dus ook de exotische grondelsoorten, de Geul kunnen
optrekken. Deze grondels zouden daarbij een bedreiging kunnen vormen
voor (onder meer) de stroomopwaarts aanwezige beekdonderpad,
rivierdonderpad en bermpje (Crombaghs et al. 2007; Van Kessel et al.
2013).
Het gaat om de volgende twee barrières: de sifon onder het
Julianakanaal, en de Groote molen in Meerssen. Het waterschap wil de
barrière momenteel dichthouden houden om de uitheemse grondels
bovenstrooms te weren (Gubbels, 2017). Als deze echter al wel
stroomopwaarts verspreid zijn, is gedetailleerder verspreidingsonderzoek
nodig om te bezien of het zin heeft de barrières in stand te houden.
Analyse eDNA
eDNA staat voor “environmental DNA”. Het gaat hierbij om DNA dat door
diersoorten in het milieu wordt achtergelaten. Vissen laten bijvoorbeeld
door feces, urine, slijm en bloed cellen in het water achter. Al deze cellen
bevatten het DNA van de vissoort waardoor in het laboratorium bepaald
kan worden van welke vissoort het achtergelaten DNA is.
Door watermonsters te nemen en deze te analyseren op DNA van de
doelsoorten is het mogelijk de aanwezigheid van de soorten in het water
aan te tonen zonder dat de dieren zelf gevangen hoeven te worden.
Daarmee kunnen de voorkomende vissoorten relatief arbeidsextensief
gemonitord worden.
Door eDNA bemonstering stroomopwaarts en stroomafwaarts van de
barrières in de Geul het water kan worden vastgesteld hoe goed de
barrières passeerbaar zijn voor grondelsoorten en of deze grondelsoorten
nu al aanwezig zijn stroomopwaarts van de barrières.
Doel onderzoek
Doel van dit onderzoek is door middel van eDNA analyse aan te tonen of
de exotische grondels al stroomopwaarts van de sifon onder het
Julianakanaal, en de molen bij de molenweg in Meerssen in de Geul
voorkomen.
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Analyse eDNA
Toelichting eDNA analyse
Zoals al kort behandeld is, kan eDNA dat door dieren in het milieu wordt
achtergelaten, gebruikt worden om te achterhalen om welke diersoorten
het gaat. Doordat bepaalde stukjes van het DNA (mitochondriaal DNA)
tussen alle vissoorten verschillend zijn, maar tussen individuen binnen de
soort identiek zijn kunnen soorten onderscheiden worden. Deze techniek
waarmee de soortsamenstelling van een bepaalde soortgroep kan worden
vastgesteld wordt ook wel metabarcoding genoemd.
Methode
Met een sample kit en een sample protocol van Datura Molecular
Solutions werd per locatie een mengmonster van 10 deelmonsters in het
water genomen (één liter water verzameld over een traject van minstens
50 meter) zodat er eDNA uit verschillende habitats op de locatie wordt
meegenomen. Het watermonster werd vervolgens door een vacuümpomp
door een zeer fijnmazig filter gezogen. Het in het filter achtergebleven
eDNA is vervolgens door een gespecialiseerd laboratorium onderzocht
(Datura Molecular Solution).
In het laboratorium zijn de stukjes DNA die in het filter zijn achtergebleven vermenigvuldigd, zodat ook vissoorten waarvan maar zeer lage
hoeveelheden DNA aanwezig zijn in het monster zichtbaar zijn in de
resultaten.
Vermenigvuldiging van het DNA wordt uitgevoerd met primers (een soort
labeltjes) via PCR (polymerasekettingreactie). De primers zijn
soortspecifiek en voor veel vissoorten beschikbaar.
Daarna worden de DNA codes in een computersysteem vergeleken met
een DNA databank van alle soorten. De computer rekent dan voor alle
stukjes DNA uit van welke soort ze afkomstig zijn en op deze manier kan
een soortenlijst worden samengesteld. Dieper op de methode wordt
ingegaan door Van Himbeeck & Van Bochove (2019).
De resultaten van analyse door het laboratorium zijn aangeleverd als lijst
van de aangetroffen vissoorten en het relatieve aandeel van het eDNA
van de soort op het eDNA in het totale monster.
Het is nog niet mogelijk om de eDNA concentratie te linken aan een
absolute hoeveelheid aanwezige vissen van een soort. Wel kan
vastgesteld van welke soort de eDNA concentratie relatief hoog is. Dit kan
een globale indruk geven van welke de soort het meest voorkomt.
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Onderzoekslocaties

3.1

Keuze locaties
Om de vispasseerbaarheid van de benedenloop van de Geul te
onderzoeken is een vijftal locaties stroomafwaarts en stroomopwaarts van
twee barrières gekozen om eDNA te bemonsteren: de sifon waar de Geul
onder het Julianakanaal door stroomt en de Groote molen in Meerssen.
De stroomsnelheid van het water dat door de sifon gaat kan een obstakel
zijn die vissen, met name de minder sterke zwemmers, niet kunnen
passeren. De stuw bij de molen kan een harde barrière vormen voor alle
soorten.
Op de onderstaande kaart zijn de twee barrières weergegeven (gele
markering) alsmede de locaties waar eDNA monsters zijn genomen (rode
trajecten met bijbehorende nummering).

Figuur 3.1

De benedenloop van de Geul en de monding in de Maas waar eDNA
monsters zijn genomen (zie uitleg tekst).
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3.2

Barrières
1. Sifon onder het Julianakanaal
De eerste barrière die vissen vanaf de Maas tegenkomen in de Geul is de
sifon onder het Julianakanaal door.

Stroomafwaarts van de sifon in de Geul.

2. Groote molen bij Meerssen
De tweede barrière die vissen vanaf de Maas tegenkomen is de Groote
molen bij Meerssen. Hier lijkt de rivier geheel afgesloten voor vissen.

De Groote molen bij Meerssen.

Onderdeel project Migratie salmoniden Geul
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3.3

Locaties eDNA bemonstering
1. Maas nabij de monding van de Geul
De eerste bemonsterde locatie is de Maas zelf nabij de monding van de
Geul. Het is interessant om te zien welke vissoorten er in de Maas bij de
open monding van de Geul worden waargenomen. Deze hebben de
mogelijkheid hebben om ongehinderd tot de sifon de Geul op te trekken.
2. Boven de sifon in de Geul
De volgende locatie waar eDNA monsters genomen zijn is stroomopwaarts van de sifon. Vissoorten die hier voorkomen zijn dus niet
gehinderd in hun migratie door de sifon. Een uitzondering zijn vissen met
een standpopulatie in de Geul die niet vanaf de Maas stroomopwaarts
migreren.
3. Onder de Groote molen bij Meerssen
Stroomafwaarts van de molen bij Meerssen zijn eDNA monsters genomen
om vissen te kunnen detecteren die zich ophopen onder het kunstwerk
doordat deze niet of slecht passeerbaar is. Door dit monster relatief
dichtbij het stroomopwaartse monster (4) te nemen kunnen verschillen
tussen deze twee goed weergegeven worden.
4. Boven de molen bij Meerssen
Stroomopwaarts van de molen bij Meerssen is een eDNA monster
genomen om te vergelijken met monster 3 en inzicht te krijgen voor
welke vissoorten de molen wel/geen barrière voor de stroomopwaartse
verspreiding vormt. Specifiek is het interessant om te zien of exotische
grondelsoorten zich al stroomopwaarts van dit kunstwerk in het systeem
bevinden.
5. Camping Geul en Bos
In het geval dat de exotische grondelsoorten voorbij beide barrières
kunnen migreren is het interessant om te zien of ze ook nog verder
stroomopwaarts in het systeem voorkomen. Hiervoor is ook een eDNA
meting gedaan in de Geul nabij de camping Geul en Bos.
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Tabel 4.1

Resultaten en discussie
De hoeveelheden eDNA van de verschillende vissoorten, die werden
aangetroffen op de 5 beschreven locaties in de Geul. In enkele gevallen is
het met eDNA nog niet mogelijk om tot op de soort te identificeren; hier
worden twee mogelijke soorten genoemd.
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21925 21926 21923 21931 21930

Abramis brama

0,010

0,003

0,000

0,000

0,000 brasem

Alburnoides bipunctatus

0,000

0,004

0,000

0,000

0,000 gestippelde alver

Alburnoides bipunctatus of A. alburnus

0,004

0,002

0,000

0,000

0,000 alver of gestippelde alver

Anguilla anguilla

0,000

0,002

0,002

0,002

0,002 aal

Barbatula barbatula

0,012

0,031

0,054

0,039

0,036 bermpje

Barbus barbus

0,018

0,100

0,047

0,049

0,032 barbeel

Carassius auratus of Carassius gibelio

0,000

0,000

0,000

0,000

0,002 goudvis of giebel

Chondrostoma nasus

0,045

0,061

0,000

0,000

0,000 sneep

Cottus gobio

0,000

0,038

0,000

0,000

0,000 niet inheemse rivierdonderpad

Cottus perifretum

0,003

0,026

0,000

0,000

0,000 rivierdonderpad

Cottus rhenanus

0,008

0,129

0,217

0,095

0,120 beekdonderpad

Cottus rhenanus of Cottus gobio

0,014

0,087

0,111

0,074

0,080 beekdonderpad of niet-inh. rivierdonderpad

Cyprinus carpio

0,003

0,004

0,000

0,000

0,000 karper

Gasterosteus aculeatus

0,005

0,052

0,034

0,036

0,033 driedoornige stekelbaars

Gobio gobio

0,004

0,029

0,051

0,057

0,027 riviergrondel

Lampetra fluviatilis of Lampetra planeri

0,000

0,000

0,004

0,000

0,000 rivierprik of beekprik

Leuciscus idus

0,031

0,006

0,000

0,000

0,000 winde

Leuciscus leuciscus

0,028

0,110

0,008

0,008

0,009 serpeling

Neogobius melanostomus

0,460

0,002

0,000

0,000

0,000 zwartbekgrondel

Perca fluviatilis

0,044

0,013

0,004

0,000

0,000 baars

Perca fluviatilis of Sander lucioperca

0,214

0,045

0,013

0,004

0,006 baars of snoekbaars

Phoxinus phoxinus

0,013

0,187

0,420

0,596

0,596 elrits

Ponticola kessleri

0,047

0,000

0,000

0,000

0,000 kesslers grondel

Rutilus rutilus

0,027

0,002

0,000

0,005

0,000 blankvoorn

Salmo trutta

0,000

0,002

0,000

0,003

0,000 Atlantische forel

Silurus glanis

0,004

0,000

0,000

0,000

0,000 Europese meerval

Squalius cephalus

0,007

0,069

0,035

0,031

0,057 kopvoorn

In Tabel 4.1 is met aangegeven van welke vissoorten eDNA is
aangetroffen; met groen is aangegeven op welke locatie eDNA van de
soort aanwezig was. De getallen geven aan welk aandeel het eDNA van
de soort vormt op het totale eDNA dat is aangetroffen in het
watermonster, een waarde van 0,05 staat bijvoorbeeld voor 5% van het
totale DNA in dat watermonster.
Uit de resultaten van de eDNA bemonstering komt naar voren dat van de
exotische grondels de zwartbekgrondel en kesslers grondel bij de
monding van de Geul in de Maas werden aangetroffen en dat de
zwartbekgrondel in een zeer lage hoeveelheid (0,2% van het
waargenomen DNA) boven de sifon gedetecteerd is. Verder stroomOnderdeel project Migratie salmoniden Geul
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opwaarts in het systeem zijn beide soorten niet meer gedetecteerd. Dit is
inderdaad een aanwijzing dat de kolonisatie van de Geul door de
exotische grondels nog niet ver gevorderd is (zie ook Lemmers et al.
2018).
Een eDNA analyse hoeft overigens niet altijd een 100% een juiste uitslag;
om verschillende redenen kunnen ook vals positieve en vals negatieve
scores voorkomen (vals positief- wel eDNA aangetoond, terwijl de soort
niet aanwezig is, vals negatief – geen eDNA aangetoond terwijl de soort
wel aanwezig is)(Herder et al. 2014).
Zo zou verwacht worden dat de eDNA score voor de locatie bovenstrooms
van de sifon ongeveer hetzelfde zou moeten zijn als benedenstrooms van
de molen, in ieder geval voor de goede zwemmers, omdat er geen
barrière tussen beide punten aanwezig is. Als men bijvoorbeeld naar de
resultaten van de sneep kijkt, dan is te zien dat deze boven de sifon wel
gedetecteerd wordt, maar onder de molen niet. Dit is een traject waar
zich geen barrières voor de vis bevinden. De sneep zou dus ook
stroomafwaarts van de molen verwacht worden.
Ook werd een geringe hoeveelheid eDNA van de Atlantische forel
aangetroffen op twee locaties; stroomopwaarts van de sifon en stroomopwaarts van de molen. Daartussen, direct stroomafwaarts van de molen
werd geen eDNA van deze soort aangetroffen.
eDNA van de Atlantische zalm werd nergens aangetroffen, terwijl er in
september wel honderden zijn gevangen in de Geul (mondelinge
mededeling Didier Lemmens, VBC Geul).
Exotische grondels en andere minder goed zwemmende vissoorten
hoeven niet per se op beide genoemde locaties aanwezig te zijn,
aangezien de afstand enkele kilometers bedraagt. Uit onderzoek van
Lemmers et al. (2018) kwam naar voren dat de grondel maar een
beperkte homerange hebben en de Geul in heel laag tempo koloniseren.
Verder kan het ook zo zijn dat het habitat niet/minder geschikt is
waardoor de soort niet wil optrekken en daarom niet in de eDNA analyse
aangetroffen wordt. Variatie in de seizoen kan ook meespelen.
Er kan alleen met zekerheid gezegd worden dat de exotische grondelsoorten wel in de Maas zijn gemeten en dat de zwartbekgrondel in lage
hoeveelheid boven de sifon gemeten is. Om uitsluitsel te geven over de
verspreiding van exotische grondels zouden op meer tijdstippen op meer
locaties eDNA metingen genomen moeten worden in combinatie met
conventionele visserijmethodes zoals elektrovissen en visserij met
netten/fuiken.
De barrière van de molen bij Meerssen wordt in stand gehouden omdat
het niet gewenst is dat de exotische grondels verder de rivier optrekken
en daarmee de inheemse donderpadden en bermpje wegconcurreren
(Gubbels, 2017). Uit PIT-tag onderzoek is inmiddels echter duidelijk dat
sommige vissen de stuw bij de molen wel kunnen passeren (mondelinge
mededeling Didier Lemmens, VBC Geul), dus een absolute barrière vormt
deze stuw niet.
Het is echter jammer dat door deze barrière de salmoniden (en andere
trekvissen) niet vrij kunnen migreren op de Geul. Een mogelijke oplossing
© 2020 Sportvisserij Nederland
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zou de ontwikkeling van een selectieve vispassage kunnen zijn, welke
uitheemse grondels tegenhoudt en de connectiviteit voor inheemse
doelsoorten behoudt.
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