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Silurus glanis (L.), een
beschermde diersoort (2)
door Jos Scheerboom

Eerder (in het januari-nummer) berichtte ik u hoe exemplaren van de Europese meerval S.
glanis, in Belgie uit een kwekerij ontsnapt, via de Maas de Nederlandse wateren kunnen
bereiken. Het wettelijk beschermen van de inheemse populatie rond de Haarlemmermeer
zou zo elke zin verliezen. Nu blijkt dat ook vanuit de Rijn een stroom van Europese meer\fallen wordt verwacht. Ik citeer uit "Haarlemmermeerval" (OVB-berichten; 1994-4).
"In de grote rivieren, o .a. Maas, Hollands
Diep, Biesbosch en Lek belanden steeds vaker meervallen in de fuiken van beroepsvissers of zelfs aan de hengel van snoe kbaarsvissers. Het is heel goed mogelijk dat deze vangsten verband houden met de toename van de
soort in Duitsland . Meervalkenners daar denken dat de meervalpopulatie in de rivier de
Main zich uitbreidt naar de Rijn. De meerval
vindt er zijn bedje gespreid, want de waterkwaliteit is beter geworden en er is een overmaat aan voedsel o.a . in de vorm van brasem.
Bovendien is niet uit te sluiten dat de meerval
als "warmwatervis" profiteert van de opwarming van het Rijnwater door koelwaterlozingen . In de Duitse Rijn is de meerval inmiddels
vast ingeburgerd ."
Verderop is te lezen :
"In Nederland strandden ooit veelbelovende
OVB-kweeke xperimenten met meerval op
onze eigen natuurbeschermingswetgeving .
Hierdoor waren de kansen op een gereguleerde en succesvolle herintroductie bekeken."
Dat - zoals ik in januari meldde - bij deze experimenten - uit veiligheidsoverwegingen - maatregelen werden genomen als het "doorboren
van de onder- en bovenkaak om deze dan met
een dikke schroef en moer op el kaar te klem-

.. Henny Spruyt, nu bedrijfs/eider g/as- en
pootaa/ bij Nijvis, toen op stage bij de OVB, bij
een verdoofde meerval.
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men" is door mij schertsenderwijs weergegeyen. In werkelijkheid streeft de OVB naar een
zo diervriendelijk mogelijke behandeling en
wordt daarom " ongerief voor de vis" zo veel
mogelijk vermeden.
Dit moge blij ken uit twee in 1989 - door mijzelf
- genomen foto's, die hierbij staan afgedrukt.
Hierop staan duidelijk meervallen met onbeschadigde boven- en onderkaken afgebeeld .
Gezien de - inmiddels gebleken - verhoogde
frequentie waarmee het water van de grate
rivieren in te grote hoeveelheden wordt afgevoerd en gezien de grate hoeveelheden vis die
dan worden meegevoerd, zo veel zelfs dat
zoetwatervissers in het Hollands Diep begin
februari gouden tijden beleefden, mag men
verwachten dat Silurus binnen afzienbare tijd
veelvuldig in de Nederlandse wateren te vinden is, dat de beschermde status van de vis
dan totaal belachelijk is en dat deze status
daaram wordt afgeschaft. Ik hoop dat het veelWUR99999AOll 00

• Frank Samuels, medewerker van de o VB,
zuigt met een tef/on-slangetje eieren uit het
ovarium van een Europese meerval (Silurus
glanis) om hiervan de kwaliteit onder een microskoop te beoordelen.
belovende werk van de OVB dan een vervolg
krijgt, zodat het visstandbeheer in de strijd tegen de verbraseming er een natuurlijke bondgenoot bij heeft.

