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Silurus glanis (L.),
een beschermde diersoort
door Jos Scheerboom

Op zoek naar nieuw te telen vissoorten is al vaak de naam van de Europese meerval, Silurus glanis (L.) gevallen. In Belgie staat dit dier bekend als veellekkerder dan de bekende
Afrikaanse meerval, Clarias Gariepinus. Ook sportvissers schijnen zich te verlustigen aan
het idee een woeste Silurus aan de haak te hebben. Ook zij moeten voor deze sensatie
uitwijken over de Belgische grens. In Nederland is S. glanis echter een beschermde diersoort krachtens artikel 22 van de Natuurbeschermingswet (bij Koninklijk Besluit van 23
mei 1991), samen met vissen als de beekprik, de rivierprik, het bermpje, de elrits, de gestippelde alver, de grote en de kleine modderkruiper en de rivierdonderpad. Ook de rivierkreeft (Astacus astacus L.), aile soorten walvisachtigen, kikkers, padden en salamanders
zijn beschermd (ik heb me beperkt tot soorten die voor aquacultuur interessant kunnen
zijn).

• De meervalkwekerij te Huy. Het zowel in de
zomer en als in de winter warme teeltwater is
koelwater van een kerncentrale.
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Beschermd wil zeggen: het is verboden deze
dieren te vangen of te doden. Bovendien is het
verboden deze dieren in bezit te hebben of te
koop aan te bieden. Nu wordt met betrekking
tot een of meer van deze verboden wei ontheffing verleend door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij . Wanneer
krijgt men ontheffing? Ais dit in het belang is
van onderzoek en educatie en in het belang
van het dier zelf . Ontheffing kan echter aileen
plaatsvinden als dit in georganiseerd verband
wordt aangevraagd. Een particulier zal een
ontheffing moeilijk krijgen om reden dat de
controle dan problematisch is.
Waarom staat Silurus glanis eigenlijk op de lijst
van beschermde diersoorten? Antwoord: om
faunavervalsing te voorkomen . Nu leeft er
sinds mensenheugenis een populatie Europese meervallen rond de Haarlemmermeer.
Maar elders worden nu regelmatig reuzen gevangen en gezien. Zo maakt sinds kort een
monster de Maarsseveense Pla ssen (nabij

MEERVAL (90 em)
(grootste lengte 250 em)
.. De beschermde diersoort (bran: OVB)
Utrecht) onveilig. Silurus hapt in alles wat beweegt; zelfs even grote soortgenoten zijn onveilig. Anders dan de bek schuurpapier van
Clarias beschikt Silurus over het vermogen
een stuk hout van diepe indrukken te voorzien.
Bij de OVB worden daarom v66r de voortplanting boven- en onderkaak doorboord om deze
dan met een dikke schroef en moer op elkaar
te klemmen. Er is nu vanwege de meerval die
niet afgeschoten mag worden ten minste een
villa te koop aangeboden aan de Maarsseveense Plassen.
Het argument van faunavervalsing voork6men
klinkt in het Europa zonder grenzen wat gedateerd, zeker als men weet dat in de ons omringende landen volop Silurus wordt geteeld. Zoals in Huy (Hoei) aan de Maas, ongeveer 40 km
ten zuidwesten van Maastricht. Het water uit
de kwekerij stroomt terug in de Maas en men
mag verwachten dat met het water ook wei
eens een la rve of pootvisje van Silurus is meegekomen.
Hoe lang zal het duren voordat Silurus glanis
uit de Natuurbeschermingswet wordt geschrapt? Ik vrees heel lang, maar als het zo ver
is, is bij deze de teler gewaarschuwd voor de
ongemakken die het dier met zich meebrengt.
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