Grillige oevers goed voor baars
Groei is een essentieel biologisch
kenmerk van vissen en kennis
daarover is van belang voor het
beheer van visserij, visstanden en
wateren. Het is echter ook een
complex fenomeen. Om meer te
leren over de relatieve invloed van
de diverse factoren, brachten Duitse
onderzoekers de groei van baars in
dertien grindputten in kaart. Met
een breed opgezette bemonstering
van de visstand en de inventarisatie
van een groot aantal (habitat)
variabelen verzamelden ze data over
de diverse variabelen. De groei van
baars bleek het best te beschrijven
met een combinatie van de oeverlijnontwikkeling, de biomassa
aanwezige predatoren en de waterdiepte. De groeisnelheid nam toe bij
een hogere biomassa aan predatoren,
een grotere waterdiepte en een
meer grillige, gevarieerde oeverlijn.
De oeverlijnontwikkeling werd
gedefinieerd als de ratio van de

werkelijke oeverlengte in vergelijking
met de omtrek van een cirkel,
gerekend voor identieke oppervlakken. De hoogste, berekende
waarde bedroeg 1,8. De oeverlijnontwikkeling scoorde het best als
enkele, eenvoudige variabele voor de
groei van baars. Positieve effecten
van waterplanten en dood hout
bleken niet aantoonbaar. Grindputten
zijn vaak mesotroof, hebben steile
taluds en meestal weinig variatie in
habitats en structuren in de
oeverzone. De baars heeft vooral
gedurende de ontwikkeling van
larve tot juveniel een complexe
voedselecologie. Een gevarieerde
oeverlijn representeert een grote
variatie in structuurcomplexiteit en
daarmee habitats die tegelijkertijd
beschutting en voedsel bieden.
Het onderzoek geeft aan dat het
vergroten van oeverlengte in
combinatie met een gevarieerde
inrichting de ontwikkeling van de

Vliegende zilverkarpers

Op social media zijn verschillende filmpjes te vinden met
spectaculaire beelden van springende zilverkarpers.
Maar naast spektakel geeft de zilverkarper ook zorgen.
Na introductie in het Mississippigebied heeft de soort
zich – samen met de graskarper – ontwikkeld tot een
invasieve exoot. De zilverkarper blijkt enorm schadelijk
voor habitats van andere soorten, ecosystemen in bredere
zin en daarmee ook voor de sportvisserij en de daaraan
verbonden economie. Voor de ontwikkeling van
maatregelen tegen verdere verspreiding van de soort –
bijvoorbeeld in de vorm van barrières – is biologische
kennis nodig, vooral over zijn zwem,- sprint- en

baarsstand bevordert. Een in de
praktijk snel te bepalen oeverlijnontwikkelingsfactor lijkt daarbij
een goede indicator voor de groei
potentie van baars in grind- en
mogelijk ook zandwinputten.
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springcapaciteiten. Met behulp van camera’s en een
gesleept net is het springvermogen in beeld gebracht.
Meer dan 500 bruikbare sprongen werden vastgelegd
en per individuele vis onderzocht, waarbij ook lengte
en gewicht van de vissen werd gemeten evenals de
waterdiepte en watertemperatuur.
Na een grondige analyse bleek de lengte van de vis
de belangrijkste factor voor de overbrugde afstand.
De spronghoek is het meest bepalend voor de hoogte
van de sprong.
De onderzoekers waren in vergelijking met andere notoire
krachtspatsers onder de indruk van de prestaties van de
zilverkarper. Zo blijkt de gemiddelde sprongafstand
bijna 4,8 meter en de gemiddelde spronghoogte om en
nabij 2,8 meter. Met een maximale zwemsnelheid van
bijna vijftig kilometer per uur zwemt een zilverkarper
de meeste zalmen er uit. De onderzoekers adviseren bij
het ontwerpen van barrières als maatregel tegen de
verspreiding van invasieve exoten nadrukkelijk rekening
te houden met de verkregen resultaten. Hierbij dient te
worden uitgegaan van maximale en niet van gemiddelde
zwem- en sprongprestaties.
Bron: Stell et al. (2020). Analyzing leap characteristics and water escape velocities
of silver carp using in situ video analysis. N. Am. J. Fish. Manag. 40: 163-174.
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