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Inleiding

Menselijke activiteiten hebben grote delen van het aquatische milieu ongeschikt gemaakt voor de
levensgemeenschappen die er van nature voorkwamen. Vele organismen werden hierdoor terug-
gedrongen tot kleine, verspreid gelegen relictgebiedjes waarbinnen de omgevingskwaliteit relatief
gunstig bleef. Deze kleine gebiedjes zijn echter zeer kwetsbaar voor o.a. genetische erosie en andere
calamiteiten indien er geen uitwisseling met naburige populaties mogelijk is.

Deze dubbele problematiek – de vermindering van de algemene kwaliteit en de versnippering van
gebieden met goede kwaliteit zijn zeer sterk van toepassing op zoetwatervissen. Hierdoor zijn de
laatste decennia in de Vlaamse wateren een aantal vissoorten zeer sterk in aantal teruggelopen
(Bruylants et al. 1989, Vandelannoote et al. 1998). In sommige rivierbekkens zijn een aantal soorten
zelfs volledig verdwenen (Vandelannoote et al. 1998). Een van de oorzaken van de achteruitgang is
naast de slechte waterkwaliteit ook het gebrek aan natuurlijke rekrutering. Daarenboven stellen vele
vissoorten zeer specifieke eisen aan hun leefomgeving, zowel wat betreft de biotische als abiotische
factoren. De Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) is zo een zeer zeldzame en kwetsbare vissoort
die door de wet op de riviervisserij in Vlaanderen volledig beschermd wordt en daarnaast op Europees
niveau beschermd wordt door de conventie van Bern (opgenomen in Bijlage III) en de Habitatrichtlijn
(opgenomen in bijlage II). 

De Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) is een substraatbewonende vissoort die binnen Europa
een vrij groot verspreidingsgebied heeft (Lelek 1987), maar echter nergens in grote aantallen
voorkomt. In het Scheldebekken kwam de soort vroeger algemeen voor (De Selys-Longchamps
1842). Momenteel is de Grote modderkruiper veel zeldzamer dan uit de oude referenties zou afgeleid
kunnen worden. Door een gebrek aan (verspreidings)gegevens wordt de Grote modderkruiper
ingedeeld in de rode lijst categorie “onvoldoende gekend, maar vermoedelijk met uitsterven bedreigd”
(Vandelannoote et al. 1998). Met deze studie trachten we een onderzoek in te stellen naar de huidige
status van de soort en naar de randvoorwaarden voor haar voorkomen in Vlaanderen. Dergelijk
onderzoek is gewenst om beschermingsmaatregelen en herstelplannen voor de Grote modderkruiper
en zijn biotoop wetenschappelijk te kunnen onderbouwen.

Dit onderzoek gebeurde in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL,
afdeling Natuur. Deze studie werd opgedeeld in 4 delen. Het eerste deel is een literatuurstudie met
betrekking tot de ecologie en de verspreiding van de soort. In het tweede deel wordt aan de hand van
literatuurgegevens en steekproeven nagegaan in hoeverre deze soort daadwerkelijk zo zeldzaam is
als algemeen wordt aangenomen. Het derde deel handelt over het onderzoek naar de
populatiegrootte en de leefbaarheid van de populatie Grote modderkruipers in het Vlaams
natuurreservaat ’t Goorken te Arendonk en tenslotte wordt in het vierde deel het huidige beheer in het
Goorken getoetst aan de habitateisen van Grote modderkruiper.
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Deel 1  Literatuurstudie

1.1 Algemene habitatvoorkeur van de Grote modderkruiper

Door zijn verscholen en nachtactieve levenswijze wordt de Grote modderkruiper niet makkelijk
waargenomen en slechts sporadisch gevangen. Omwille van deze redenen en het feit dat kleine
stilstaande wateren slechts sporadisch bemonsterd worden, bestaan er over deze soort slechts
weinige ecologische gegevens en habitatbeschrijvingen. Slechts een klein percentage van de
gepubliceerde werken over de Grote modderkruiper handelen over de ecologie van de soort.
Morfologisch, anatomisch en fysiologisch daarentegen is de Grote modderkruiper wel goed onderzocht
(Käfel 1991). Zelfs nu zijn er vrijwel geen veldgegevens en ecologische onderzoeksresultaten
beschikbaar over deze soort in Nederland en België (OVB 2003). 

De Grote modderkruiper wordt voornamelijk aangetroffen in oude rivierbeddingen en in mindere mate
in de bovenstroomse gedeelten van waterlopen (Witkowski 1984). Het oorspronkelijke habitat van de
Grote modderkruipers bestaat vermoedelijk uit stilstaande wateren in overstromingsvlaktes van
riviersystemen (Van der Winden et al. 2002). De soort kan aangetroffen worden in alle types van
stilstaande wateren, maar hij geeft toch de voorkeur aan drassige gebieden met een modderige tot
zandig-modderige bodem, een geringe diepte en een overvloedige vegetatie (Schouten 1992). De
Grote modderkruiper kan bijgevolg aangetroffen worden in alle traagstromende tot stilstaande wateren
zoals vijvers, ontginningsputten, oude rivierarmen, afwateringsgreppels, poldersloten, veedrinkpoelen,
vloeiweiden en overstromingsgebieden van rivieren. In grotere wateren komt hij vnl. voor in de
ondiepe oeverzones eerder dan in het zomerbed van rivieren(De Nie 1996). 

De Grote modderkruiper is in staat om een veelheid aan biotopen te bewonen (Schouten 1992,
Gaethofs & De Vocht 2002). Enkel in snelstromende wateren en in zure milieus wordt hij zelden aan-
getroffen (Schouten 1992). Alhoewel van Eijk & Zekhuis (2001 in Gaethofs & De Vocht 2002) de soort
ook aantrof in zure, voedselarme hoogveengebieden. De optimale stroomsnelheden variëren tussen
de 0 en 10cm/s (de Groot 1991, Schouten 1992). Wateren met grotere stroomsnelheden zijn minder
geschikt en stroomsnelheden van 30cm/s en meer (forelzone) zijn niet geschikt (Schouten 1992). Het
voorkomen van de Grote modderkruiper beperkt zich dus voornamelijk tot de brasemzone van
rivieren, zoals gedefinieerd door Huet (1962). 

De Grote modderkruiper is een echte overlevingsspecialist die zich heeft aangepast aan extreme
omstandigheden. Hij kan zich handhaven in wateren waar andere vissen omwille van het
zuurstofgebrek of het periodisch droogvallen niet kunnen standhouden (OVB 1985). Door de
mogelijkheid atmosferische lucht te gebruiken en kortstondige droogtes te overleven bezet de Grote
modderkruiper een niche die geen andere inheemse vissoort permanent kan bezetten. 

1.2 Aanpassingen aan extreme situaties

1.2.1 Aanpassingen aan fluctuerende waterstand / droogtes
Een belangrijke aanpassing van de vislarven aan de sterk fluctuerende omstandigheden is hun snelle
ontwikkeling en groeisnelheid. Voornamelijk in het eerste levensjaar hebben juveniele Grote
modderkruipers een zeer groot groeipotentiaal. Tijdens het eerste jaar wordt reeds een derde van de
maximale lengte (30 cm) behaald. 

Na 2.5 maanden hebben Grote modderkruipers een lengte van ongeveer 3cm (van Eijk & Zekhuis
2002). Stránai (1990) berekende de lengte van Grote modderkruiper door terugrekening en stelde dat
de dieren in hun eerste levensjaar een lengte bereiken van maximaal 67mm. Volgens De Nie (1996)
bereiken Grote modderkruipers in het eerste jaar een lengte van 7 tot 9.5cm en na 2 jaar worden ze
geslachtsrijp bij een lengte tussen 15-19cm. Käfel (1991) beschrijft dat Grote modderkruipers tijdens
hun eerste groeiperiode (vanaf de eileg tot in de winter) een lengte van ongeveer 12 cm bereiken.
Onder optimale omstandigheden bereikt de 1+ jaarklasse na het tweede jaar een gemiddelde lengte
van 19 cm en na het derde jaar is de 2+ jaarklasse ongeveer 22 cm. 
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Droogte-perioden tijdens de opgroeifases kunnen de groei tijdelijk inperken. Ongunstige waterregimes
in het voorjaar zijn voor larven of jonge dieren met een zwakkere weerstand een kritisch moment
(Käfel, 1991). Ook het gegeven dat de larven niet wegzwemmen uit de sporadisch droogvallende
paaigebieden maakt dat het voortplantingssucces bij langdurige of vroegtijdige droogtes in het
gedrang kan komen (Knaak 1961, Käfel 1991). Aangezien werd vastgesteld dat enkel de grotere
(adulte) dieren in het voorjaar migreren vanuit droogvallende gedeelten naar permanent water-
dragende delen, is de snelle ontwikkeling van de larven noodzakelijk voor overleving (Käfel 1991). 

Het vermogen om zich tijdens droogteperiodes in te graven en in de modder door te brengen geeft de
Grote modderkruiper de mogelijkheid te overleven in wateren waar andere vissoorten weinig
overlevingskansen hebben. Tijdens perioden van inactiviteit worden de levensfuncties tot een
minimum beperkt en ligt het zuurstofverbruik bijgevolg zeer laag. Een dikke slijmlaag beschermt hem
tegen uitdrogen. Eenmaal in de modder ingegraven kan de Grote modderkruiper lange tijd in leven
blijven. Dergelijke "droogteslaap" kan afhankelijk van de auteur variëren tussen verscheidene
maanden (Philippart & Vranken 1983, Raveret-Wattel 1900) tot een jaar (Muus 1968, OVB 1985). 

1.2.2 Zuurstoftolerantie
Daarnaast heeft deze soort nog enkele strategieën ontwikkeld om de vaak extreme omstandigheden
te kunnen overleven. Ten eerste is zijn zuurstofbehoefte erg laag (OVB 1997). Bij een temperatuur
van 18 tot 20°C verbruikt de Grote modderkruiper in rusttoestand slechts 0.123 mg O2 per gram
lichaamsgewicht in een uur. Een Rivierdonderpad verbruikt in dezelfde omstandigheden ongeveer drie
maal zo veel zuurstof (OVB 1985). Grote modderkruipers zouden het aantal rode bloedcellen in het
bloed kunnen verhogen en zouden in staat zijn hun metabolisme te verlagen om lage zuurstofwaarden
te overleven (Habraken 2000). Grote modderkruipers kunnen zelfs lage zuurstofconcentraties, gaande
van 0.72 tot 1.43 mg per liter overleven (Holcik 1989). Ter vergelijking vereisen cypriniden met een
normale zuurstofbehoefte concentraties tussen 6 en 8 mg O2/liter. Verstikkingsverschijnselen treden
op wanneer het zuurstofgehalte daalt onder de 2 mg/l (Svobodová et al. 1993).

Een andere belangrijke aanpassing aan de zuurstofarme situaties is dat de Grote modderkruiper
naast de normale kieuwademhaling ook gebruik kan maken van huid- en darmademhaling. Onder
normale omstandigheden neemt de Grote modderkruiper 63% van de benodigde zuurstof door de
huid op en 37% door de kieuwen (Nikolski 1963 in Schouten 1992, OVB 1985). Er is dus steeds
sprake van huidademhaling. Wanneer de Grote modderkruiper ingegraven is of wanneer de
waterpartij waarin hij zich bevindt opdroogt, kan hij overschakelen op een vorm van ademhaling die
volledig gebeurt zonder gebruik te maken van de kieuwen. Onder deze omstandigheden kan de Grote
modderkruiper zelfs 85% van de benodigde zuurstof door de huid opnemen. De resterende 15% wordt
dan opgenomen via het maag-darmkanaal (Schouten 1992).

Bij de familie der Cobitidae is darmademhaling als aanvullend ademhalingsorgaan algemeen
verspreid (Sterba 1958). Het gebruik van atmosferische zuurstof via darmademhaling is in het
vissenrijk echter een vrij zeldzaam fenomeen (Fusco 1987 in Käfel 1991). Hierbij wordt atmosferische
lucht die aan het wateroppervlak wordt opgenomen, in een speciaal gedifferentieerd darmgedeelte
geperst. Hier diffundeert de zuurstof naar het bloed via een zeer fijn vertakt bloedvatensysteem in de
wand van de dunne darm (Sterba 1958). Terwijl deze ademhaling bij de Grote modderkruiper als een
totaal zelfstandig ademhalingssysteem is uitgebouwd, treedt ze bij de andere vertegenwoordigers van
de modderkruipers op als noodademhaling. Deze luchtademhaling neemt bij de Grote modderkruiper
ook plaats bij hoge zuurstofconcentraties (Sterba 1958).

De opgenomen lucht wordt ingeslikt en gaat naar het respiratorisch gedeelte van de darm. Daarbij
dringt de gebruikte lucht naar achter om uiteindelijk via de anus uitgestoten te worden. Het uitstoten
van de lucht is duidelijk te horen (Käfel 1991). 

Niet alleen de adulte exemplaren zijn goed aangepast aan de lage zuurstofconcentraties. Zelfs tijdens
de larvale ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van een zeer specifieke strategie om zuurstofarme
condities het hoofd te bieden. Tijdens de eerste dagen van hun bestaan ontwikkelen de larven
uitwendige, draad- of vedervormige kieuwen (Grieb 1937, Gaumert 1986 beiden in Schouten 1992,
van Eijk & Zekhuis 2002, Klupp & Popp 1992) die één tot twee weken later volledig achter het
kieuwdeksel worden teruggetrokken (Geldhauser 1992, van Eijk & Zekhuis 2002). De typische
darmstructuur komt pas tot ontwikkeling bij relatief grote dieren (120-140 mm). Juvenielen hebben een
darm die histologisch meer gelijkenissen vertoont met deze van adulte Kleine modderkruipers en
Bermpjes (Sterba, 1958), waardoor zij minder gebruik kunnen maken van darmademhaling. 
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1.2.3 Migratie / activiteitscycli
Over de gehele levenscyclus veranderen de habitateisen van verschillende soorten zodat
verschillende leeftijdsklassen ook verschillende habitatten innemen. Hierdoor zal een vis gedurende
zijn levenscyclus van het ene naar het andere habitat moeten migreren (Raat 1994). De Grote
modderkruiper wordt in de literatuur omschreven als een ‘standvissoort’ die lokale migratie vertoont.

Toch is een duidelijke migratie merkbaar tijdens de paaiperiode (april-juni), waarbij de soort actief de
overstromingsgebieden opzoekt. Käfel (1991) vermeldt dat adulte Grote modderkruipers tijdens het
voorjaar migreren naar tijdelijke waters om na enkele weken weer terug weg te trekken. Ook Knaak
(1961) vermeldt de tijdelijke aanwezigheid van de Grote modderkruiper in een gracht en migratie na
de paaiperiode om in het volgende voorjaar weer terug te keren. De juvenielen blijven daarentegen
het gehele jaar in deze wateren aanwezig (Knaak 1961, Käfel 1991). Zelfs in periodes wanneer het
waterpeil zakt en slechts enkele kleine restwateren achterblijven, ondernemen de juvenielen geen
poging om naar diepere wateren te migreren. Dit impliceert dat wanneer de groeiperiode van de larven
door een vroegtijdig droogvallen beperkt wordt, het voortplantingssucces in het gedrang komt. 

Typische wateren waar Grote modderkruipers zich thuisvoelen zoals oude meanders of
overstromingsgebieden vormen zeer dynamische systemen waarbij de periodes van overstroming en
bijgevolg de aanwezigheid van oppervlaktewater zowel seizoenaal als jaarlijks sterk kan fluctueren. 
Doordat modderkruipers goed veranderingen in atmosferische druk kunnen waarnemen door een
morfologische aanpassing van het binnenoor en de zwemblaas (Nijssen & De Groot 1987, Käfel 1991,
Käfel 1993) reageren zij vaak met onrustige bewegingen bij luchtdrukschommelingen (Heimans 1899).
Mogelijk houdt dit gedrag verband met het oorspronkelijk biotoop in overstromingsvlakten. Onweers-
buien zorgen immers voor het overlopen van poelen, waardoor nieuwe wateren gekoloniseerd kunnen
worden (Van der Winden et al. 2002). De grote mobiliteit en beweeglijkheid van de Grote modderkruiper
is daardoor een belangrijke gedragsaanpassing aan extreme situaties. Indien een populatie uitsterft
door lokale catastrofen of langdurige droogtes, wordt dit gebied onder gunstige omstandigheden terug
bevolkt tijdens overstromingen. Meldenswaardig is ook de vaststelling dat Grote modderkruipers tot
landwandelingen in staat zijn. Voornamelijk bij hevige regen kunnen de dieren zich ook over het land
verplaatsen (Schreitmuller 1923, mondelinge mededeling R. Van Eekelen). 

Binnen geschikt habitat is de activiteit van de dieren echter beperkt. Uit Duits onderzoek blijkt dat de
meeste dieren binnen geschikte wateren zich slechts enkele tientallen meters verplaatsen (gebaseerd
op basis van 7 hervangsten gedurende een periode van 4 maanden). Waar het habitat niet geschikt
is, verplaatsen de dieren zich over grotere afstanden (Meyer & Hinrichs 2000). De grootste
verplaatsing die werd geconstateerd was 300 meter. Geschoonde sloten worden slechts langzaam
door Grote modderkruipers terug gekoloniseerd (Meyer & Hinrichs 2000). 

1.3 Ecologie

1.3.1 Fysico-chemische waterkwaliteit 
De parameter zuurstof is geen beperkende factor voor de verspreiding van de Grote modderkruiper
aangezien hij in staat is om in vrijwel zuurstofloze omgevingen in leven te blijven. Ook de eieren en
larven kunnen goed zuurstofarme omgevingen aan (Schouten 1992, OVB 1997).

Hoewel Sterba (1958) stelt dat de voorkeur van de Grote modderkruiper niet uitgaat naar zure milieus,
wordt de soort in Nederland aangetroffen binnen het pH-traject van 4.5-7.5 (OVB 1985). Leuven et al.
(1987 in Schouten 1992) stelden zelfs vast dat ze zich nog succesvol konden voortplanten bij een pH
tussen 4.0 en 5.0. In wateren met een pH lager dan 4.0 is de soort nog nooit aangetroffen, en ook de
voor cypriniden lethale bovengrens van pH 10.8 (Svobodová et al. 1993) wordt voor de Grote
modderkruiper als ongeschikt beschouwd. De pH range tussen 6.5-9.0 wordt als optimaal beschouwd
(Schouten 1992).

De optimale watertemperatuur voor deze soort is niet bekend, enkel dat de larven voor een goede
ontwikkeling een watertemperatuur van 20°C nodig hebben (OVB 1985). Schouten (1992) stelt dat
temperaturen onder 13°C en boven 24°C in de voortplantingsperiode als ongeschikt beschouwd
mogen worden.
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Wat betreft saliniteit zijn weinig gegevens beschikbaar, maar de soort zou niet in brak water
voorkomen (Habraken 2000).

De Grote modderkruiper zou redelijk goed bestand zijn tegen vermesting van het water (De Nie 1996),
waardoor hij in aanzienlijk belast water kan voorkomen (Gaumert 1981 in Ercken 1996). Volgens
Schouten (1992) prefereert hij zelfs eutroof water. 
Een ander lid van het genus Misgurnus (M. anguillicaudatus) is zelfs zeer tolerant t.o.v. hoge
ammoniakconcentraties in water. Er zijn 2 grote aanpassingen die een goede tolerantie mogelijk
maken. In eerste instantie kunnen ze goed tegen hoge ammoniakconcentraties in weefsels en
bloedplasma. Daarnaast zijn ze in staat om protonen uit te scheiden ter verlaging van de pH in het
externe medium, waardoor de NH3 concentratie in de omgeving daalt, de opname van NH3 afneemt en
tegelijkertijd de excretie van ammoniak vanuit het bloedplasma verhoogt (Tsui et al. 2000, Tsui et al.
2002). Modderkruipers zouden eveneens in staat zijn om vluchtige NH3 uit te scheiden via de darm
(darmademhaling speelt hier een belangrijk rol) en de huid (Tsui et al. 2002). 

Industriële vervuiling daarentegen zou toch één van de belangrijkste oorzaken zijn voor de
achteruitgang van de Grote modderkruiper (Schouten 1992).  

1.3.2 Substraat
De Grote modderkruiper is enkel terug te vinden in wateren met een dikke zachte modderbodem
waarin hij zich goed kan ingraven (Sterba 1958, Lelek 1987, Philippart & Vranken 1983). Dankzij een
slijmlaag en het wormachtig voortbewegen kan hij diep in de modder wegkruipen. De benodigde dikte
van de modderlaag is afhankelijk van klimatologische factoren, maar moet minimaal 20cm bedragen.
Meestal wordt hij op een diepte van zo'n 25 cm aangetroffen, soms zit hij dieper weggedoken in de
modderbodem (Sterba 1958). In gebieden met extreme winters of extreme of langdurige droogtes
moet de slibdikte groter zijn (tot 50cm) om ongunstige perioden door te komen (Schouten 1992). 

1.3.3 Vegetatie
Niettegenstaande de Grote modderkruiper zich voornamelijk ophoudt in een dikke modderlaag heeft
hij een duidelijke voorkeur voor plantenrijk water (Gaumert, 1986, Meyer & Hinrichs 2000). Hij houdt
zich voornamelijk op in de nabijheid van de waterbodem of vegetatie (OVB 2003). De hoeveelheid
oeverlengte begroeid met emergente water- of moerasplanten is van groot belang, evenals de
aanwezigheid van voldoende submerse vegetatie (50-80%) (Schouten 1992). Tijdens de voortplanting
worden de eieren rondgestrooid boven dichte vegetatie, waterplanten, boomwortels, wortels van
oeverplanten, op onder water gelopen grasland (Sterba 1958, Gaumert 1986, van Eijk & Zekhuis
2002) of soms worden overstroomde rivieroevers opgezocht (Grieb 1937). 

Fijn vertakte planten zoals vederkruid of fijne wortels van wilgen of elzen vormen een geschikt
paaisubstraat (Habraken 2000). De paai gebeurt onder overhangende takken, dode taken in water,
tussen pitruspollen, watervorkje en rietstengels. De eitjes worden verspreid afgelegd, los tussen de
vegetatie, maar komen ook terecht op de bodem en op plekken zonder vegetatie (Van Eijk & Zekhuis
2002). De eitjes die op de bodem terechtkomen komen niet of nauwelijks uit (Geldhauser 1992, Van
Eijk & Zekhuis 2002). Toch gaan modderkruipers blijkbaar niet bewust op zoek naar de geschikte
waardplant en zijn het eerder vrijleggers (van Eijk & Zekhuis 2002). De Grote modderkruiper kan zich
bijgevolg zonder vegetatie wellicht niet handhaven.

Tijdens de paai wordt de vegetatie niet alleen opgezocht om de kans dat voldoende eitjes in geschikt
habitat terechtkomen te optimaliseren, maar ook ter bescherming tegen predatie (van Eijk & Zekhuis
2002). Vegetatie is dus niet enkel belangrijk in functie van de paai. Van der Winden et al. (2002)
merkten op dat volwassen dieren in hoge dichtheden aangetroffen worden in de ruimte onder drijftillen
(kraggen). Waar deze structuren afwezig zijn, werden slechts enkele individuen aangetroffen. Ook na
verwijdering van de watervegetatie zoals na een kruidruiming worden (bijna) geen exemplaren meer
aangetroffen. Ook Meyer & Hinrichs (2000) merkten op dat zowel juvenielen als adulten open water
zonder vegetatiestructuren zo veel mogelijk proberen te mijden.

De Grote modderkruiper heeft dus een voorkeur voor structuurrijke wateren. Hierbij hebben de
verschillende levensfasen een voorkeur voor verschillende vegetatiestructuren. De juveniele dieren
houden zich meer op tussen het riet en wortelstructuren. Hierbinnen bestaat een voorkeur voor een
dunne modderlaag (± 10 cm) bestaande uit detritusmodder. De oudere dieren hebben een voorkeur
voor een modderlaag zonder obstakels (wortels, etc.) (Meyer & Hinrichs 2000).
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1.3.4 Algemene synthese van de ecologie
Een algemene synthese met betrekking tot ecologie van de Grote modderkruiper wordt weergegeven
in tabel 1. Bedacht moet worden dat de optimum range van Schouten (1992) steeds betrekking heeft
op de voortplantingsperiode van de Grote modderkruiper.

Tabel 1. Synthese van de literatuurgegevens betreffende de ecologie van de Grote modderkruiper

Parameter Levensstadia Range Optimum Min. Ref.
Zuurstof (mg/l) Adult

Ei – Adult
0 – 20.6 

3 1
1
2

Zuurstof (%) Adult 0 - 252 1
pH Adult

Niet gespec.
6.21 – 9.56
4.0 - 11.0 6.5 – 9.0 4.0

1
3

Fysisch-chemische
waterkwaliteit

Temperatuur (°C) Larven
Adulten 13 - 24

19 - 21 3
3

Stroomsnelheid (cm/s) Niet gespec. 0-10 3
Percentage oevervegetatie i.c.m %
ondiep water (<1m) met modderbodem
(minimaal 25cm)

Niet gespec. 50-100% 3

Percentage submerse vegetatie Niet gespec. 50 – 80% 3

1 eigen onderzoeksresultaten; ² OVB (1997); ³ Schouten (1992)

1.4 Begeleidende soorten

De karakteristieke gemeenschap in oude wateren, die niet of slechts periodisch in verbinding staan
met de hoofdstroom, bestaat uit een negental soorten met als dominante soorten Giebel (Carassius
auratus gibelio), Rietvoorn (Scardinius erythrophthalmus) en Zeelt (Tinca tinca) met een aanzienlijk
aantal Grote modderkruipers. Zeer oude beddingen met een sterke graad aan verlanding en
sporadisch zuurstofgebrek vertonen een dominantie van Grote modderkruiper met Zeelt (T. tinca) en
Kroeskarper (Carassius carassius) (Witkowski, 1984). Wateren met een goede visstand herbergen
over het algemeen kleine populaties van Cobitidae-soorten (Mrakovcic et al. 2000). In de meeste
gebieden waar de soort veel voorkomt, is er bijgevolg weinig competitie van andere vissoorten (OVB
2003). Voornamelijk de jonge dieren zouden specifieke habitatten prefereren die door geen enkele
andere inheemse vissoort bezet worden. Hierdoor wordt getracht om concurrentie van andere
vissoorten te minimaliseren (Käfel 1991). 

De Grote modderkruiper is vermoedelijk ook gevoelig voor een hoge visbezetting van woelende
vissoorten zoals Karper (Cyprinus carpio). Predatie van larven en het loswoelen van eitjes zijn
mogelijke effecten die hierbij een rol spelen. De larven kunnen massaal gepredeerd worden door
vissen en roofinsecten (Sterba 1958, Bohl 1993 in Meyer & Hinrichs 2000). Grote modderkruipers
worden daarom vaak aangetroffen in wateren met een geringe visdichtheid aan andere soorten (Bohl
1993 in Meyer & Hinrichs 2000). Deze soort kan sterk bevoordeeld worden na vissterfte door een
sterke organische verontreiniging (OVB 1997). 
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1.5 Verspreidingsgegevens

1.5.1 Algemene verspreiding
Het verspreidingsgebied van de Grote modderkruiper strekt zich uit van noordwest Frankrijk
oostwaarts tot aan de Oeral, het stroomgebied van de Wolga. Hij komt niet voor in Groot-Brittanië,
Ierland, Denemarken en Scandinavië. In het zuiden is hij afwezig in alle bekkens die uitmonden in de
Middellandse zee. Hij komt bijgevolg niet voor ten zuiden van de Alpen. De soort gaat achteruit in zijn
gehele verspreidingsgebied, vooral in noordwest Europa is de soort sterk bedreigd. De populaties in
Oost-Europa daarentegen zouden stabieler zijn (Lelek 1987). Ook in Nederland worden regelmatig
Grote modderkruipers aangetroffen (De Nie 1996). Nederland zou voor de Grote modderkruiper één
van de belangrijkste gebieden in Europa zijn (OVB 2003), waar hij in tal van watertypen voorkomt,
maar echter nergens in grote aantallen aanwezig is (Nijssen & De Groot 1987). In Frankrijk zijn slechts
enkele vindplaatsen gekend in het Noorden en het Oosten van het land, waarbij meestal slechts 1 of
enkele individuen aangetroffen worden (Raveret-Wattel 1900, Natura 2000, Keith & Allardi 2001).
België en Frankrijk liggen op de meest westelijke grens van zijn verspreidingsgebied. 

Figuur 1. Verspreiding van de Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) in Europa (Lelek 1987).
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1.5.2 Verspreiding in Vlaanderen 
1.5.2.1 Bekken van de Schelde

Stromende wateren 
Niettegenstaande de Grote modderkruiper vroeger blijkbaar algemeen voorkwam in het
Scheldebekken, bleven de historische verspreidingsgegevens vrij beperkt. Dit heeft ongetwijfeld te
maken met zijn verborgen en nachtactieve levenswijze. De beschikbare verspreidingsgegevens geven
daardoor enkel een algemene verspreiding weer.

Volgens De Selys-Longchamps (1842) en Gens (1885) werd de Grote modderkruiper aangetroffen in
slibrijke beken, grachten en sloten van het Scheldebekken in Vlaanderen en (Vlaams) Brabant. Hij zou
ook algemeen zijn voorgekomen in de buurt van Leuven (De Selys-Longchamps 1842). In het begin
van de 20e eeuw troffen Rentiers & Van Aelbroeck (1913) de Grote modderkruiper aan in de Schelde
en haar zijrivieren, waar hij zich voornamelijk ophoudt in de slibrijke wateren of in zijbeken. Maes
(1910) maakte melding van grote populaties in de Schelde, de Leie en het kanaal Gent-Terneuzen.

Viskweker J. Vercaigne trof de Grote modderkruiper in de jaren ‘50 nog veelvuldig aan in de
bovenlopen van de Kleine Nete (Looiendse Nete, Zwarte Nete, …) evenals in de meeste broeken en
grachten in de omgeving van Retie en Arendonk (pers. mededeling R. Yseboodt). De Backer (1972)
trof na een intensieve vangstcampagne in de waterlopen van de Antwerpse Kempen slechts 2 Grote
modderkruipers aan. Beiden werden gevangen in het bekken van de Kleine Nete : in de Wamp
(Arendonk) en de Derde Beek (Vorselaar). In de Wimp te Herenthout werd ook ooit een Grote
modderkruiper aangetroffen (bekken van de Grote Nete) (Beyens & Belpaire 1999). In de periode
1970-1975 zou de Grote Modderkruiper ook zijn waargenomen in het kanaal Leuven-Dijle te
Kampenhout-Sas (pers. mededeling M. Janssens). 

In de jaren ’80 werden er nog enkele exemplaren gevangen in het Dijlebekken, in de Grote Laakbeek
en de Platte Beek (Bruylants et al. 1989). Zij vermeldden ook enkele exemplaren in het bekken van de
Kleine Nete (Kleine Beek te Viersel, de Witte Nete te Retie en de Desselse Nete te Dessel). In 1991
werd een Grote modderkruiper aangetroffen in de Wamp (Bekken van de Kleine Nete) ter hoogte van
het Goorken (niet gepubliceerde data). In 1992 zou er een melding zijn geweest van een Grote modder-
kruiper in de Veeweiloop, nabij de bovenloop van de Grote Nete te Eksel (Beyens & Belpaire 1999).

Bij de laatste grootscheepse inventarisatieactie werden in Vlaamse beken en rivieren slechts enkele
exemplaren opgemerkt (Vandelannoote et al. 1998). Zo werd er in 1996 een exemplaar gevangen in
Oost-Vlaanderen, meer bepaald in de Lieve te Waarschoot. De meeste waarnemingen komen echter
uit het Demerbekken. Half de jaren ’90 werden enkele exemplaren gevangen in een aantal sloten
gelegen in de alluviale vlakte van de Demer. Zo werd in de Houwersbeek, de bovenloop van het Zwart
Water te Linkhout (Lummen) 4 exemplaren aangetroffen (De Charleroy & Beyens 1998). Er werden
Grote modderkruipers gevangen in het Snijken te Schulen, in de Zonderikbeek of Valdemer te
Stokrooie (Hasselt) en in de Herk te Herk-de-Stad (Beyens & Belpaire 1999). Steeds ging het hier om
slechts één exemplaar. Daarnaast zijn er echter nog verschillende getuigenissen van mensen die de
soort de laatste twintig jaar nog enkele keren hebben waargenomen in de Demervallei tussen Diest en
Werchter, meestal als bijvangst van het scheppen naar 'vers-de-vase' (muggenlarven voor visaas)
(pers. mededeling Luc Vervoort). Deze waarnemingen situeerden zich o.a. in de Grote Laakbeek
stroomafwaarts Aarschot, de Leigracht te Zichem en de Weerdelaak te Aarschot. Ook in de Demer te
Diest t.h.v. de Grote Steunbeer werd een Grote modderkruiper aangetroffen (Breine et al. 1999 in
Beyens & Belpaire 1999).
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Stilstaande wateren
Van de verspreiding in stilstaande wateren is zeer weinig gekend aangezien deze wateren niet
frequent of systematisch bemonsterd werden / worden met technieken die eveneens geschikt zijn om
Grote modderkruipers te vangen. 

De eerste waarneming in stilstaande wateren werd beschreven door Gens (1885). Reeds in de
tweede helft van de 19e zou de Grote modderkruiper frequent zijn voorgekomen in Kempense vijvers.
Op het einde van de 19e eeuw kwam de soort veelvuldig voor in irrigatiegrachten van vloeiweiden en
de periodiek aanwezige poelen in de Demerbroeken, gelegen in de alluviale vlakte van de Demer
(Bamps & Geraerts 1897 in Gaethofs & De Vocht 2002).

De verspreidingsgegevens in het meer recente verleden zijn eveneens zeer beperkt gebleven. Slechts
op enkele locaties werd of wordt deze soort aangetroffen. 

Bruylants et al. (1989) vermeldden de soort in de waterrijke Hagelandse natuurreservaten gelegen in
het Demerbekken. In het begin van de jaren negentig werden hier nog enkele exemplaren tijdens de
paaiperiode aangetroffen in een muskusrattenfuik in het natuurgebied Vorsdonkbos-Turfputten te
Gelrode (Aarschot) (pers. mededeling L. Vervoort). In de Demervallei werden nog modderkruipers
aangetroffen stroomopwaarts Diest, met name in het Lobos te Zelem (t.h.v. de samenvloeiïng met de
Zwarte Beek) en het Schulensbroek (Breine et al. 1999 in Beyens & Belpaire 1999). Zelfs in het
Schulensmeer werd een exemplaar aangetroffen (Beyens & Belpaire 1999, Simoens et al. 2002).

Daarnaast werden in het park Midden Limburg in 1998 Grote modderkruipers waargenomen door
viskwekers te Zonhoven. Het betreft een vijver die nu ligt in het Vlaams natuurreservaat Wijvenheide /
Platwijers (pers. mededeling T. Verschraegen). Bij recente bemonsteringen werden geen exemplaren
meer aangetroffen. Dit sluit echter niet uit dat er geen Grote modderkruipers meer aanwezig zijn in het
Limburgs vijvercomplex. Blijkbaar wordt de Grote modderkruiper momenteel veel minder frequent
waargenomen in het gebied, maar toch duidt de vangst van enkele Grote modderkruipers half de jaren
negentig in de Valdemer of de Zonderikbeek (een waterloop die in verbinding staat met zowat alle
vijvertjes in het gebied) er op dat de soort zich hier wel kan handhaven (Beyens & Belpaire 1999). 

In het vijvergebied van Bokrijk werd eind 1999 bij het droogzetten van de vijver ‘Het Groot Wik’ in het
natuurreservaat ‘Het Wik’ 7 Grote modderkruipers aangetroffen (Beyens & Belpaire 1999). Ook in de
vijvers van Terlamen te Zolder zou de Grote modderkruiper eind jaren 90’ nog gesignaleerd zijn
(Beyens & Belpaire 1999).

In het natuurreservaat De Maten te Genk werden een 10-tal jaar geleden ook enkele Grote
modderkruipers aangetroffen, maar bij recente inventarisaties in het gebied werden geen exemplaren
meer aangetroffen (pers. mededeling medewerker S. Declerck, Beyens & Belpaire 1999). 

1.5.2.2 Ijzerbekken

De enige referentie betreffende de aanwezigheid van de grote modderkruiper in het IJzerbekken
dateert van 1913 (Van Aelbroek en Rentiers). Zij toonden een afbeelding van de Grote modderkruiper
in de Ijzer ter hoogte van Diksmuide. 

Bij staalname van de waterkwaliteit in 1995 door de VMM werd ook een modderkruiper aangetroffen in
het bovenstroomse Franse gedeelte van de IJzer. Welke van de twee modderkruipers werd
aangetroffen wisten ze niet te vermelden (Ercken 1996). Na een visbestandopname werden 2
Cobitidae soorten waargenomen : de Kleine modderkruiper (Cobitis taenia) en het Bermpje
(Noemacheilus barbatula). De Grote modderkuiper werd echter niet aangetroffen (Ercken 1996).
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1.5.2.3 Maasbekken
In de tweede helft van de 19e eeuw werd de soort niet aangetroffen in het bekken van de Maas en de
Moezel (De Selys-Longchamps 1842). De eerste melding van de soort in het Maasbekken dateerde
pas van eind de jaren ‘70. In 1979 werd 1 exemplaar waargenomen door een hengelaar in de Luikse
Maas (Philippart & Vranken 1981). Half de jaren ’80 trof Philippart (1986) enkele exemplaren aan in de
Maas tussen Namen en Luik. De soort zou volgens hem vermoedelijk nog voorkomen in de Maas,
zowel stroomafwaarts van Luik als stroomopwaarts van Namen. In Wallonië zou hij ook lokaal
voorkomen in Maas en Samber (Philippart & Vranken 1983).

Ook Bruylants et al. (1989) vingen 1 exemplaar in het Maasbekken, nl. in de Renne te Kinrooi. In een
zijgrachtje van de Grote Renne werd deze vangst bevestigd tijdens een elektrische vangstcampagne
in 2003 door B. Denayer. In het Maasbekken was er in 1998 een waarneming in het Groot Broek te
Molenbeersel, met name in de Oude Lossing (Beyens & Belpaire 1999).

Er zijn evenwel nog mogelijkheden om de soort in de Antwerpse Noorderkempen te vinden. Vanuit
een rondvraag naar landgebruik en natuurlijke rijkdommen in de Vallei van de Mark te Hoogstraten-
Baarle-Breda en informatie-uitwisseling met oudere inwoners bleek dat de soort veelvuldig voorkwam
in deze streek in veedrinkkuilen, turfgaten en ondiepe grachtencomplexen in hooilanden. Eén locatie
daarvan, waar zeer regelmatig Grote modderkruipers gevangen werden, is nog steeds bestaande in
die vooroorlogse condities, waar bijgevolg nog Grote modderkruiper aangetroffen kan worden. Het
betreft een serie van 4 lange turfgaten (8m op 50m) gelegen in een weiland langs de 'Leyloop' te
Maxburg (Hoogstraten) (pers. mededeling T. Verschraegen). 

1.5.2.4 Algemene synthese van de verspreidingsgegevens in Vlaanderen

De figuren 2 en 3 geven een synthese van de historische en meer recente verspreidingsgegevens van
Grote modderkruiper in Vlaanderen.

Gezien zijn biotoopvoorkeur zijn de meeste waarnemingen in stromende wateren accidentele
waarnemingen, waarbij het vermoedelijk exemplaren betrof die toevallig uit nabijgelegen vijvers,
broeken of sloten in de beken terechtgekomen zijn. Aangezien poldergrachten, plassen, afgesneden
riviermeanders, broeken e.d. niet systematisch afgevist werden tijdens de laatste vangstcampagnes,
kan de Grote modderkruiper minder zeldzaam zijn dan totnogtoe werd aangenomen. Wel kan
opgemerkt worden dat het verspreidingsgebied of de waarnemingen van Grote modderkruiper in
stromende wateren tegenover oude referenties is afgenomen. 

Figuur 2. Verspreiding van de Grote modderkruiper in Vlaanderen voor 1920. De 2 zwarte stippen
maken melding van de Grote modderkruiper in Kempense vijvers en in de Demerbroeken.

##



Figuur 3. De verspreiding van de Grote modderkruiper in Vlaanderen vanaf 1950 tot op heden. De verspreidingsgegevens bevatten zowel de meldingen in
stromende als in stilstaande wateren.
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Deel 2 Materiaal en Methoden

2.1 Steekproeven naar het voorkomen van de Grote modderkrui-
per in Vlaanderen

Via een aantal steekproeven dient vastgesteld te worden of de zeldzaamheid van de Grote
modderkruiper inderdaad reëel is en of de soort niet in een groter aantal stilstaande waterlichamen
voorkomt dan totnogtoe werd aangenomen. Momenteel wordt de Grote modderkruiper in Vlaanderen
op de rode lijst vermeld als ‘onvoldoende gekend, maar vermoedelijk met uitsterven bedreigd’
(Vandelannoote et al. 1998). 

2.1.1 Bemonsteringswijze
Vanwege de sterk verdoken levenswijze van de Grote modderkruiper en omdat het typische habitat
van deze soort voornamelijk bestaat uit moerassen, werden verschillende bemonsteringstechnieken
gebruikt. De steekproeven werden genomen met behulp van flesvallen (zie Bijlage I, figuur 7 en 8),
aangevuld door elektrovisserij (indien de terreinsituatie dit toeliet) (zie Bijlage I figuur 10) en ev. met
kleine visfuiken. De ‘echte’ amfibiefuiken (zie Bijlage I figuur 9) werden enkel gebruikt in het Goorken,
in functie van de populatieschatting. 

De flesvallen werden geconstrueerd uit Petflessen (1.5l, 2l en 5l). Hierbij wordt de flessenhals
verwijderd en omgekeerd terug gemonteerd. Hierdoor kunnen amfibieën (salamanders) en vissen
zoals Grote modderkruipers gemakkelijk doorheen de opening van de fles zwemmen, maar ze kunnen
er niet weer uit zwemmen. Vermits Grote modderkruipers voornamelijk nachtactief zijn, werden de
flesvallen overdag geplaatst en na 2 nachten gecontroleerd. 

Aangezien de effectiviteit van de flesvallen niet gekend is, werd geopteerd om ze uit te testen in één
van de extensieve viskweekvijvers van de Volharding te Rijkevorsel. Op één van de kleinere vijvers
werden ongeveer 5 jaar geleden een 100-tal Grote modderkruipers losgelaten. Dit waren proefdieren
die afgestreken werden in functie van artificiële reproductie in het kader van een mogelijke
herintroductie van bedreigde vissoorten in Vlaanderen. De broedstock was afkomstig vanuit Beesd,
Nederland (Roelants et al. 1995).

2.1.2  Keuze van de studiegebieden
In functie van de verspreiding van de Grote modderkruiper in Vlaanderen, bestond het voorstel erin
om een aantal stilstaande wateren op te sommen, waar de soort mogelijk aangetroffen kan worden.
De inventarisaties namen plaats in de maanden mei, juni, juli en augustus 2003. De in het vet
aangeduide wateren werden bemonsterd :

- Het Mechels Broek te Mechelen (Antwerpen)
- De Zegge te Geel (Antwerpen)
- Het Broek te Willebroek (Antwerpen)
- Het Malesbroek te Geel (Antwerpen)
- De Ronde Put te Mol (Antwerpen)
- Het Schulensmeer op de grens tussen Lummen en Herk-de-Stad (Limburg)

- De Maten te Genk (Limburg)

- Het Limburgs vijvercomplex (Limburg)
- De Blankaart te Diksmuide (West-Vlaanderen)

- Het Molsbroek te Lokeren (Oost-Vlaanderen)
- Torfbroekvijver te Kampenhout (Vlaams Brabant)
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Aanvullend op deze lijst werden nog enkele wateren opgenomen in overleg met de lokale
waterbeheerders of conservators, nl. 

- Het Donkmeer te Lokeren (Oost-Vlaanderen)
- Den Diel in Mol (Antwerpen)
- De Boerekreek en de Bentillekreek in Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)
- Webbekombroek te Diest (Vlaams Brabant)-
- Plateaux Hageven in Neerpelt (Limburg)

De wateren in cursief lettertype werden in overleg met de opdrachtgever niet bemonsterd. In De
Maten in Limburg werd in 2002 door de KULeuven een zeer intensieve vangstcampagne
uitgevoerd in het kader van een licentiaatthesis, waarbij (nagenoeg) alle vijvers in het gebied
werden geïnventariseerd. Hierbij werd geen enkele Grote modderkruiper aangetroffen (mond.
mededeling medewerker S. Declerck). Het leek ons bijgevolg zinloos om nog een steekproef in dit
gebied te nemen. 

In West-Vlaanderen werden volgens S. Vrielinck (PVC West-Vlaanderen) en W. Slabbaert
(Beheersplanning West-Vlaanderen) nog nooit Grote modderkruipers aangetroffen. Bovendien
stelde W. Slabbaert eveneens voor om ook een kreek in de steekproeven op te nemen aangezien
dit toch een redelijk specifiek en bijzonder milieu is, wat wellicht voldoet aan de habitatvereisten
voor Grote modderkruiper. Hierbij werd o.a. de Boerekreek in Sint-Laureins, een plas met grote
ondiepe erg slibrijke delen voorgesteld. Op basis van deze informatie werd geopteerd om de
locatie in De Blankaart te vervangen door de Boerekreek en de Bentillekreek.

Aangezien een aantal van de te bemonsteren gebieden uit een groot aantal stilstaande wateren
bestaan en het project slechts ruimte biedt aan een beperkt aantal bemonsteringen, werd voorgesteld
aan de beheerders van het gebied om de meest geschikte wateren aan te duiden op basis van de
algemene habitatvoorkeuren van de Grote modderkruiper.

Andere potentiële sites voor Grote modderkruipers werden eveneens voorgesteld, maar de beperkte
tijdsspanne waarin het project afgewerkt moest worden, liet buiten enkele steekproeven geen ruimte
voor een uitgebreid onderzoek naar het voorkomen van de Grote modderkruiper in Vlaanderen.
Elzendamme op de grens van de gemeenten Lo-Reninge, Alveringem en Vleteren werd voorgesteld
als potentieel geschikt gebied aangezien een biotoopevaluatie uitwees dat het geschikte habitat voor
de Grote modderkruiper in belangrijke mate aanwezig was (Ercken 1996). Andere mogelijke locaties
zijn de Ijzerarm in Heernisse, de oude A-vaart, zij-arm Noord Geleed, de Oude Schelde te Kerkhove,
de oude Leie t.h.v. de Schoendalebocht en Barikhove. Daarnaast zouden de slibvangen van de
Poperingevaart te Sint-Baafs Vijve en de Damse vaart ook een geschikt biotoop vertegenwoordigen.
In Oost-Vlaanderen zou ook een zijbeek van de Boven-Schelde in aanmerking kunnen komen (pers.
mededeling B. Denayer & K. Vlietinck).

Daarnaast werd ook in het Maasbekken (bekken van de Mark) een potentiële locatie aangeduid : een
serie van 4 turfgaten gelegen in een weiland langs de 'Leyloop' te Maxburg (Hoogstraten). Het gaat
hier echter om een privé-eigendom (pers. mededeling T. Verschraegen). 
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2.2 Populatiegrootte en leefbaarheid in het Goorken

2.2.1 Keuze van de locaties
In eerste instantie werden in het gebied een groot aantal flesvallen uitgezet in combinatie met
elektrovisserij met als doel te achterhalen waar Grote modderkruiper werd aangetroffen. Uit dit
preliminair onderzoek (zie paragraaf 3.1.2 voorkomen van Grote modderkruiper in Vlaanderen) bleek
dat Grote modderkruipers op 2 locaties in voldoende grote getale aanwezig zijn : de recentelijk
gegraven centrale plas in het begrazingsraster (zie Bijlage I, figuur 11) en in de baangracht (zie Bijlage
I, figuur 12). Op de overige locaties werden geen, of slechts 1 exemplaar aangetroffen. Opgemerkt
kan worden dat de soort ook in het moeras in grote getale aanwezig kan zijn, alleen is hier de
vangstkans veel kleiner. Om deze redenen werd geopteerd om het onderzoek naar de
populatiegrootte toe te spitsen op beide voornoemde wateren. Er werd echter vastgesteld dat 10
Grote modderkruipers die in de flessen werden aangetroffen gestorven waren. Na meting van het
zuurstofgehalte bleek het water in de baangracht op enkele locaties minder dan 1 mg/l O2 te bevatten,
waardoor de vissen gebruik moeten kunnen maken van darmademhaling. Voor het achterhalen van
de populatiegrootte wordt daarom gebruik gemaakt van 14 echte amfibiefuiken (zie Bijlage I, figuur 9)
in plaats van flesvallen om sterfte te vermijden. Deze fuiken zijn voorzien van een kegel waardoor
Grote modderkruipers de mogelijkheid hebben om lucht te happen en indien nodig over te schakelen
op darmademhaling. De fuiken worden niet steeds op exact dezelfde locaties geplaatst, alhoewel de
beperkte lengte van de baangracht (250m) geen volledige random bezetting kan garanderen. De
fuiken worden gemiddeld op 20m van elkaar geplaatst. Om de vangsten te optimaliseren, blijven de
amfibiefuiken minstens drie nachten werkzaam (meestal worden ze op dinsdag geplaatst en worden
ze vrijdags gelicht). De centrale plas in het begrazingsraster wordt één maal per week (op vrijdag)
volledig bemonsterd door middel van elektrovisserij.

2.2.2 Populatieschatting op basis van de Jolly-Seber methode
Door vangst- en hervangst (Seber 1982, Krebs 1989 beiden in Dhondt 1995) kan in beide
deelgebieden een schatting gemaakt worden van de populatiegrootte. Uit de informatie nodig voor de
Jolly-Seber methode kunnen we ook de nodige gegevens halen voor de Petersen schattingen. We
zetten de hervangsten daarom op in functie van de Jolly-Seber schatting (zie tabel 3 en 4 op p.23).
Deze methode vereist dat tijdens elke steekproef alle gevangen dieren een nieuw merkteken krijgen,
en dat bovendien geweten is tijdens welke steekproef een dier voor het laatst gevangen werd. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van kleurmerken (Visible Implanted Elastomers of VIE-tags). Het gebruik van
VIE-tags als merktechniek is goed toepasbaar voor kleine benthische vissoorten. Bovendien zou geen
mortaliteit optreden bij het toepassen van deze techniek (Bruyndoncx et al. 2002).

We hanteren hierbij de volgende werkwijze :
- eerste steekproef (1) : alle Grote modderkruipers worden gemerkt met een bepaalde kleur

onderhuids naast de buikvin.
- Neem een tweede steekproef. Hierbij wordt nagegaan hoeveel (1) individuen erbij zijn, waarbij alle

gevangen individuen een ander merk krijgen (andere kleur of andere vin)
- Neem een derde steekproef, waarbij wordt nagegaan hoeveel individuen er gemerkt zijn (met

welke merk : (1) of (2). Alle individuen krijgen vervolgens een derde merkteken.
- Enz. tot een tiental steekproeven.

De Jolly-Seber methode maakt gebruik van de merktekens die op de verschillende dagen worden
aangebracht. Deze methode maakt een schatting van Mi (totaal aantal gemerkte dieren) door gebruik
te maken van enkele parameters uit de gegevens :
Ni : aantal individuen gevangen op dag i
ri : aantal individuen uit ni die terug werden vrijgelaten
zi : gemerkte individuen die zeker aanwezig waren op dag i, maar niet gevangen werden. Dit zijn dus
de individuen die voor dag i gemerkt werden en na dag i hervangen werden.
yi : aantal individuen van ri die later hervangen werden
Mi : aantal gemerkte dieren in de populatie juist voor dag i.
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Mi is niet juist gekend (doordat geboorte of sterfte kan optreden) maar wordt geschat als volgt :
Mi = mi+ (zi x ri)/yi    

De populatie wordt dan geschat op elke vangstdag via een eenvoudige Petersen-schatting :

Ni = Mi x (ni + 1) / (mi +1)          

Daarnaast kan eveneens een schatting gemaakt worden van de overleving van de individuen en het
aantal geboortes. Dit laatste kan breder geïnterpreteerd worden als zijnde nieuwe individuen die in de
populatie bijkomen (en bijgevolg ook betrekking kunnen hebben op immigratie).

Meteen na de i-de dag zijn er (Mi – mi + ri) individuen gemerkt. Op dag (i+1) zijn er per definitie dan
nog Mi + 1 over. De overleving kan dan uitgedrukt worden als :

Ýi = (Mi + 1) / (Mi – mi + ri)

De geboorte tussen dag i en (i+1) wordt dan uitgedrukt als :
Bi = Ni+1 – ÝiNi

Voor de bepaling van de 95% confidentie-intervallen op de populatiegrootte wordt gebruik gemaakt
van de formules gebruikt door Krebs (1999) :

Ti (Ni) = loge (Ni) + loge [0.5 * (1 – (pi/2) + √(1-pi)]

Met pi = ni / Ni

De variantie wordt dan gegeven door :

Var[Ti (Ni)] = ((Mi – mi + ri + 1)/(Mi + 1))*((yi + 1)-1 – (ri + 1)-1) + (mi + 1)-1 + (ni + 1)-1 

De onder- en bovenwaarde van het 95% confidentie-interval voor Ti wordt dan respectievelijk :

Ti L = Ti (Ni) – 1.6*√(Var[Ti (Ni)])
Ti U = Ti (Ni) + 2.4*√(Var[Ti (Ni)])

Het confidentie-interval voor de populatie kan vervolgens berekend worden met volgende formule:

((4L + ni)²)/16L  < Ni <  ((4U + ni)²)/16U  

Met  L = eTi L

        U = eTi L
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2.3 Analyse van de waterkwaliteit in het Goorken

De analyse van de waterkwaliteit gebeurde op volgende parameters : O2, pH, conductiviteit, NO2
-,

NO3
-, NH4

+, PO4
3-, SO4

2-, Cl-, en BOD. De meeste parameters werden geanalyseerd met een
geautomatiseerd doorstroomsysteem (flow analyser – type Skalar). De parameters zuurstof, pH en
conductiviteit werden op het veld, in situ gemeten met een ion-selectieve elektrode. In totaal werden
10 waterlichamen geanalyseerd door het erkend laboratorium van de Universiteit Antwerpen
(ecosysteembeheer). Een overzicht van de ligging van de monsterpunten in het Goorken en zijn
omgeving wordt gegeven in Figuur 4. De staalnames en waterkwaliteitsanalysen gebeurden eind juli,
eind augustus en begin oktober. Op basis van de zuurstofverzadiging, de BOD en het gehalte aan
ammonium-stikstof wordt de Chemische Index (C.I.) berekend. De gemiddelde C.I. geeft per punt een
beeld van de organische verontreiniging (zie Yseboodt et al. 2003). 

Figuur 4. Monsternamepunten voor de waterkwaliteitsanalysen in het Goorken en wijde omgeving

De resultaten van de waterkwaliteit worden besproken aan de hand van de basiskwaliteitsnormen
voor oppervlaktewater zoals vastgesteld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1/6/95 (BS
31/07/95). Alle wateren behalve het Kanaal Dessel-Schoten werden aangeduid als oppervlaktewater
met als kwaliteitsnorm basiskwaliteit. Het kanaal werd aangeduid met bestemming viswater (Besl. Vl.
Reg. 8/12/98. BS 29/01/99). Indien niet verder gespecificeerd geldt de norm voor basiskwaliteit.
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Deel 3 Resultaten & bespreking

3.1 Steekproeven naar het voorkomen in Vlaanderen
3.1.1 Preliminair onderzoek naar de werking van de flesvallen

Op woensdag 16/5/03 werden 31 flesvallen geplaatst in de extensieve kweekvijver van de Volharding. De fuiken
werden gelicht op vrijdag 18/05/03. De resultaten worden weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Resultaten van het preliminaire onderzoek naar de werking van de flesvallen in de viskwekerij ‘de
Volharding’ te Rijkevorsel. 

1.5L flesvallen 2L flesvallen 5L flesvallenLocatie Vangst
#flessen #individuen #flessen #individuen #flessen #individuen

Grote modderkruiper 6 9 2 2
Niets 22 op 28 1 op 3

In totaal werden 11 Grote modderkruipers aangetroffen. Hieruit kon worden geconcludeerd dat indien er Grote
modderkruipers aanwezig zijn, ze met behulp van de flesvallen bemonsterd kunnen worden. Belangrijk om in het
achterhoofd te houden is wel de grote densiteit aan fuiken in verhouding tot de vijver (31 flesvallen / �100m²). In
de te bemonsteren wateren is de densiteit aan fuiken veel lager. Hierdoor kan geen kwantitatieve beschrijving
gegeven worden van de populatiegroottes bij het gebruik van de flesvallen en geeft het vangen van geen enkele
Grote modderkruiper ook geen uitsluitsel over de afwezigheid van deze soort in het gebied. Aangezien enkel de
oeverzones bemonsterd worden, is de ratio geïnventariseerd gedeelte op totale oppervlakte van het waterlichaam
immers zeer gering. 

3.1.2 Voorkomen van Grote modderkruiper in Vlaanderen 
Met een goede kennis van de biotoopeisen werden een aantal stilstaande wateren bemonsterd, waar de soort
mogelijk aangetroffen kan worden. De steekproeven naar het voorkomen van Grote modderkruiper in Vlaanderen
leverden echter weinig op. Slechts op 1 locatie werd de aanwezigheid van Grote modderkruiper vastgesteld : in
het Goorken te Arendonk. Dit was een gebied waar in het verleden de soort reeds werd waargenomen. De
steekproeven in het Goorken bevestigden deze vangst. De soort werd niet overal in het gebied aangetroffen.
Enkel in het moeras, de baangracht, de centrale plas in het begrazingsraster en in de Wamp werden 1 of
meerdere exemplaren gevangen.

Figuur 5 geeft een algemeen overzicht van de vangstgegevens in de bemonsterde gebieden. In Bijlage II wordt
per gebied een fiche gegeven met een synthese van de vangstgegevens en een overzichtskaartje van de
bemonsterde locaties. 

Figuur 5. Overzicht van de soortendiversiteit in de bemonsterde gebieden. Per locatie wordt het aantal
soorten in de flesvallen weergegeven, evenals de extra waarnemingen van andere vis- en amfibieën-
soorten. De sterretjes geven aan dat in dit gebied Grote modderkruiper(s) werd(en) aangetroffen. 
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3.2 Populatiegrootte en leefbaarheid in het Goorken

3.2.1 Populatiegrootte
De bemonsteringen gebeurden op 2 verschillende locaties in het Goorken met 2 verschillende
vangsttechnieken. Hierom werd geopteerd om de populatieschatting uit te voeren voor de 2 locaties
afzonderlijk. De vangstgegevens en populatieschattingen worden weergegeven in de tabellen 3 en 3b
voor de fuikvisserij in de baangracht en in de tabellen 4 en 4b voor de elektrovisserij in de centrale
gracht in het begrazingsraster.

Deze schattingen geven een idee over de populatiegrootte in het Goorken. In de centrale plas wordt
een schatting gemaakt van 44 exemplaren (tussen de 14 en de 285 individuen) en in de baangracht
gaat het om 1266 exemplaren (tussen de 815 en de 2311 individuen). De grote spreiding van het
confidentie-interval wijst op een groot bewegingspotentiaal in het gebied, waarbij de vissen zich
binnen de mate van het mogelijke vrij migreren tussen de verschillende waterplassen en het
grachtensysteem.

3.2.2 Densiteitsschatting
In de centrale plas wordt de populatiedensiteit aan Grote modderkruipers geschat op 43 exemplaren /
0.4ha. In de baangracht wordt een veel hogere densiteit aan Grote modderkruipers aangetroffen
(1266 exemplaren op 0.025ha). Een antwoord kan niet geformuleerd worden of de populatie in het
moeras ook zo uitgebreid is als in de baangracht omdat hier geen steekproeven naar de
populatiegrootte werden genomen. Redenen hiervoor waren enerzijds de aard en de toegankelijkheid
van het terrein en anderzijds de beschikbaarheid van een beperkt aantal amfibiefuiken. Aangezien de
vissen zich in de baangracht steeds in de lengterichting van het watersysteem bewegen, ligt het
vangstsucces gevoelig hoger dan in het moeras. Bij het nemen van steekproeven in het moeras zelf is
de vangstkans en zeker de kans op terugvangst zeer klein. Densiteitschattingen voor het moeras
kunnen bijgevolg niet uitgevoerd worden aangezien te veel assumpties gemaakt moeten worden zoals
een zelfde habitatgeschiktheid in de baangracht en het moeras, een voldoende grote vrije migratie
van het moeras naar de baangracht en omgekeerd, … Om deze redenen werd geen extrapolatie
uitgevoerd naar het gehele gebied.

3.2.3 Populatiestructuur
Naast de populatiegrootte is ook de populatiestructuur van groot belang (zie figuur 4). De lengte-
frequentiedistributie geeft een idee over de rekrutering in de populatie, één van de meest belangrijke
parameters voor het verkrijgen van een gezond en duurzame visbestand. In combinatie met de
bepaling van de totale populatiegrootte kan een antwoord geformuleerd worden over de leefbaarheid
van deze soort in het gebied.

Om geen vertekend beeld te krijgen van de populatiestructuur werd de lengte-frequentieverdeling
opgemaakt met alle niet gemerkte individuen over de gehele bemonsteringsperiode (begin juli – half
september) (zie figuur 6). In totaal werden 716 (niet gemerkte) Grote modderkruipers aangetroffen in ‘t
Goorken en zijn onmiddellijke omgeving. Om uitvlakking van de leeftijdsklassen te vermijden, worden
de vangstgegevens van 29/08/03 als momentopname afzonderlijk weergegeven. De zomerperiode is
immers de periode bij uitstek waarin een hoge groeisnelheid verwacht wordt. Het kleinste exemplaar
dat werd aangetroffen gedurende de gehele bemonsteringsperiode had een lengte van 52mm. Het
grootste exemplaar had een lengte van 222mm. 
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Tabel 3. Vangstgegevens van de fuikvisserij in functie van de Jolly-Seber methode (baangracht).

Vangst Aantal Laatst gevangen in week : Merkteken
I : weeknr. ni ri week28 week29 week30 week31 week32 week33 week34 week35 week36 week37 mi VIE-tag

1 week 28 14 4 - 0 Oranje buikvin (L)
2 week 29 27 27 0 - 0 Groen buikvin (L)
3 week 30 43 42 0 3 - 3 Roos buikvin (L)
4 week 31 49 36 0 0 3 - 3 Geel buikvin (L)
5 week 32 57 57 0 0 3 10 - 13 Oranje buikvin (R)
6 week 33 94 93 4 0 6 3 6 - 19 Groen buikvin (R)
7 week 34 36 36 0 0 2 1 2 5 - 10 Roos buikvin (R)
8 week 35 238 238 0 3 4 2 8 11 13 - 41 Geel buikvin (R)
9 week 36 161 161 0 2 2 3 3 11 5 26 - 52 Oranje anaalvin (L)
10 week 37 141 141 0 2 1 2 3 10 4 23 20 - 65 Groen anaalvin (L)
yi 4 10 21 21 22 37 22 49 20 0

Tabel 3b. Resultaten van de populatieschatting van de fuikvisserij in de baangracht.

Week i ni ri mi yi zi Mi Ýi Bi Ni 95% conf. interval
1 14 4 0 4 0 0 0,25 - - - -
2 27 27 0 10 4 11 0,31 181 302 63 3996
3 43 42 3 21 11 25 0,41 547 275 120 980
4 49 36 3 21 29 53 0,63 38 659 284 2339
5 57 57 13 22 37 109 0,72 244 451 261 983
6 94 93 19 37 40 120 0,62 49 568 359 1050
7 36 36 10 22 67 120 0,83 1227 402 225 933
8 238 238 41 49 48 274 0,58 355 1560 1070 2543
9 161 161 52 20 45 414 0,79 - 1266 815 2311

10 141 141 65 0 - - - - - - -
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Tabel 4. Vangstgegevens van de elektrovisserij in functie van de Jolly-Seber methode (centrale plas).

Vangst Aantal Laatst gevangen in week : Merkteken
I : weeknr. ni ri week28 week29 week30 week31 Week32 week33 week34 week36 week37 mi VIE-tag

1 week 28 5 5 - 0 Oranje buikvin (L)
2 week 29 20 20 1 - 1 Groen buikvin (L)
3 week 30 27 27 0 8 - 8 Roos buikvin (L)
4 week 31 15 15 0 1 9 - 10 Geel buikvin (L)
5 week 32 16 16 0 2 10 0 - 12 Oranje buikvin (R)
6 week 33 11 11 0 1 4 1 2 - 8 Groen buikvin (R)
7 week 34 9 9 0 0 1 2 3 3 - 9 Roos buikvin (R)
8 week 36 8 8 1 0 2 1 0 0 1 - 5 Oranje anaalvin (L)
9 week 37 7 7 0 0 0 0 1 0 2 1 - 4 Groen anaalvin (L)
yi 2 12 26 4 6 3 3 1 0

Tabel 4b. Resultaten van de populatieschatting van de elektrovisserij in de centrale plas

Week i ni ri mi yi zi Mi Ýi Bi Ni 95% conf. Interval
1 5 5 0 2 0 0 0,20 - - - -
2 20 20 1 12 1 3 0,17 36 28 21 99
3 27 27 8 26 5 13 0,44 111 41 28 63
4 15 15 10 4 21 89 0,96 -63 129 57 444
5 16 16 12 6 13 47 0,94 7 61 31 161
6 11 11 8 3 11 48 0,96 -38 64 27 247
7 9 9 9 3 5 24 1,04 19 24 12 75
8 8 8 5 1 3 29 0,94 - 44 14 285
9 7 7 4 0 0 - - - - - -
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Figuur 6. Lengte-frequentieverdeling van de Grote modderkruiper in het Goorken. Om uitvlakking van de leeftijdsklassen te vermijden, worden de
vangstgegevens van 29/08/03 als momentopname afzonderlijk weergegeven.
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De bekomen lengte-frequentiedistributie worden vergeleken met de groeigegevens in de literatuur.
Rekening houdend met de zeer sterke groei van jonge Grote modderkruipers in hun eerste levensjaar
stellen we dat alle individuen ≤11.5cm als juveniel beschouwd mogen worden. De andere pieken
kunnen ook geïnterpreteerd worden als zijnde leeftijdsklassen. De lengteklasse tussen 11.5 cm en
13.5 cm kan als 1+ generatie beschouwd worden. De klassen tussen 13.5 cm en 15.5 cm zou de 2+-
generatie kunnen zijn. Hierna wordt het onderscheid tussen de verschillende leeftijdsklassen zeer
vaag en wordt het moeilijk om leeftijden in te schatten.

Onder ideale omstandigheden moet de populatiestructuur een uitgesproken piek vertonen van 0+-
individuen om een evenwichtige opbouw van de populatie te garanderen. Deze piek is duidelijk niet
aanwezig in deze populatie. De aanwezigheid van 1 zeer klein exemplaar (aangetroffen door middel
van elektrovisserij) wijst anderzijds wel op een succesvolle reproductie van deze soort in het Goorken. 

Uit de grafiek leiden we af dat de Grote modderkruiperpopulatie in het Goorken een zeer grote
spreiding kent van de lengtedistributies. De lengteklassen tussen 10 en 20 cm zijn goed vertegen-
woordigd, waarbij een groot aantal meerjarige individuen aanwezig zijn in de populatie. De
aanwezigheid van een relatief groot aantal langlevende individuen in combinatie met de pieken van
jongere lengteklassen wijst op een gezonde populatie. De lage aantallen 0+-juvenielen zijn
waarschijnlijk te wijten aan de vangsttechnische beperkingen van de fuiken.

Aangezien de geslachten op zicht onderscheiden kunnen worden, werd getracht om van elk gevangen
exemplaar het geslacht te bepalen. De wijfjes hebben relatief korte afgeronde borstvinnen, terwijl de
mannetjes eerder gekenmerkt worden door lange, smalle spits uitlopende borstvinnen. Een tweede
geslachtskenmerk is minder duidelijk : mannetjes hebben een roodbruine glazige bult van 2 tot 3 cm
op de rugzijde ter hoogte van de rugvin (Geldhauser 1992, Kotusz 1995). De sex ratio ♀♀ t.o.v. ♂♂
bedraagt 1 : 1.37.

3.3 Analyse van de waterkwaliteit in het Goorken

De Wamp heeft een gemiddelde Chemische Index van 7.5 en heeft bijgevolg een aanvaardbare
waterkwaliteit (groen). Gemiddeld genomen is ook de waterkwaliteit van het Goorken op basis van de
Chemische Index aanvaardbaar van waterkwaliteit. Enkel de baangracht heeft een matige
waterkwaliteit (geel). Het kanaal Dessel-Schoten is uitstekend van waterkwaliteit (blauw). 

In tabel 5 merken we op dat de BOD-norm op vele plaatsen in het Goorken overschreden wordt,
evenals de norm voor het zuurstofgehalte. Dit is op zich niet zo verwonderlijk aangezien we hier te
maken hebben met een moerasgebied (met een hoge organische input). De afbraak van dit organisch
materiaal vereist zuurstof (hoge BOD) wat resulteert in lagere zuurstofwaarden. De matige
waterkwaliteit in de baangracht wordt dan ook voornamelijk veroorzaakt door de relatief lage
zuurstofwaarden. De hoge BOD waarden en lage zuurstofgehalten zijn met andere woorden normaal
voor typische modderkruipergebieden. De zeer hoge BOD-waarde voor het achterste gedeelte van de
centrale gracht kan verklaard worden door algenbloei in het water.

Over het algemeen worden er in het Goorken lage nitraatgehalten gevonden. Het gehalte aan
orthofosfaten, ammonium, nitraten en nitrieten in de Wamp ligt momenteel hoger dan in het moeras.
Deze waarden liggen echter nog steeds ver onder de norm.

Meldenswaardig zijn de relatief hoge conductiviteitsmetingen van het water in de visvijver(s). Deze
liggen nog wel onder de norm, maar zijn veel hoger dan in de overige plassen in het gebied.
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Tabel 5. Overzicht van de waterkwaliteitsgegevens in het Goorken en wijde omgeving (C.I.: Blauw: zeer zuiver, Groen: aanvaardbaar, Geel: licht vervuild). 
Waterlichaam

Datum
C.I. CO2

(mg/l)
T°
(°C)

C
(µS/cm)

pH O2
(mg/l)

O2
(%)

BOD
(mg/l)

o-PO4
3--P

(mg/l)
NO3

--N
(mg/l)

NO2
--N

(mg/l)
NH4

+-N
(mg/l)

SO4
2-

(mg/l)
Cl-
(mg/l)

1 : Kanaal 
23/07/03 4 58 24.0 580 7.75 7.8 92 4 0.16 2.3 0.01 0.15 51 55
27/08/03 59 617 7.75 0.14 1.8 0.01 <0.08 57 66
07/10/03 4 71 13.4 696 7.85 8.4 83 2.5 0.13 2.4 0.01 <0.08 68 80

2 : Rode Del
23/07/03 6 49 21.9 484 7.25 5.6 64 4.3 0.20 0.06 0.01 0.20 41 51
27/08/03 54 580 7.3 0.04 0.05 <0.01 <0.08 56 64
07/10/03 7 60 9.8 570 7.3 4.7 42 3.2 0.04 0.44 0.02 0.09 58 65

3 : Visvijver
23/07/03 4 112 20.6 868 8.25 9.7 106 5.8 0.65 0.05 0.02 0.08 82 54
27/08/03 120 886 7.9 0.78 <0.05 0.01 0.97 78 56
07/10/03 10 115 10.3 816 7.5 3.6 32 8.4 0.65 <0.05 0.01 1.6 73 51

4 : Wamp
23/07/03 8 53 21 504 7.25 4.2 47 7.0 0.10 0.57 0.07 0.21 46 45
27/08/03 59 537 7.4 0.04 0.26 0.04 0.18 43 54
07/10/03 7 38 10.9 419 7.05 7.2 66 5.4 0.10 0.83 0.04 0.73 57 40

5 : Moeras
23/07/03 6 58 23.0 445 7.55 7.0 81 7.9 0.03 <0.05 <0.01 <0.08 20 39
27/08/03 68 537 8.2 <0.02 <0.05 <0.01 <0.08 35 50
07/10/03 7 51 9.0 411 7.5 7.9 70 6.5 <0.02 0.17 0.02 0.31 32 44

6 : Baangracht
23/07/03 9 54 20.3 392 6.95 2.5 28 7.9 0.02 <0.05 <0.01 <0.08 11 36
27/08/03 67 504 7.15 0.02 <0.05 <0.01 <0.08 19 50
07/10/03 7 16 9.3 362 6.75 4.5 40 4.5 0.05 0.05 <0.01 0.11 67 30

7 : Centrale vijver VT
23/07/03 7 47 25.8 414 7.75 7.4 91 7.9 0.74 <0.05 0.01 1.6 27 44
27/08/03 34 454 7.6 0.11 <0.05 <0.01 0.62 36 61
07/10/03 7 12 9.7 369 7.15 11.4 102 20 0.18 <0.05 <0.01 <0.08 52 48

8 : Centrale gracht AT
23/07/03 7 10 24.5 284 6.2 8.5 99 41 0.20 <0.05 <0.01 <0.08 16 54
27/08/03 9 401 6.85 0.35 <0.05 <0.01 0.08 19 89
07/10/03 6 10 9.7 296 6.45 10.0 92 9.3 0.08 <0.05 <0.01 0.10 15 54

9 : Kanaalvijver (L)
23/07/03 8 63 23.5 510 7.4 5.7 66 11 0.09 0.07 0.01 <0.08 43 40
27/08/03 67 574 7.65 0.10 <0.05 <0.01 <0.08 46 55
07/10/03 5 48 9.8 512 7.55 10.4 94 8.1 0.09 <0.05 0.01 <0.08 44 52

10 : Kanaalvijver (R)
23/07/03 6 63 21.9 510 7.25 4.6 53 5.5 0.12 <0.05 <0.01 <0.08 42 40
27/08/03 67 560 7.4 0.09 <0.05 <0.01 0.08 43 53
07/10/03 9 52 9.4 528 7.35 6.6 60 23 0.04 <0.05 0.01 <0.08 42 54

Norm:       Basiskwaliteit
Viswaterkwaliteit

<25 <1000 6.5<pH<8.5
6<pH<9

>5 <6 <0.3
<0.009

<5  Gem<1
<0.78

<250 <200

* De waarden in vet gedrukt overschrijden de norm voor basiskwaliteit
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Deel 4 Toetsing van het gevoerde beheer in het Goorken
aan de ecologische eisen van de Grote modderkruiper

4.1 Gevoerde beheer in het Goorken

In het kort kan gesteld worden dat het huidige beheer voornamelijk gericht is op een algemene
vernatting van het gebied door het uitgebreid grachtennetwerk. Daarnaast wordt getracht om via een
extensieve jaarrond begrazing een verhoogde diversiteit in de vegetatiesamenstelling te verkrijgen.
Begrazing gebeurt enerzijds met Galloway runderen en Fjordpaarden in het begrazingsraster.

Het gevoerde beheer in het Goorken wordt getoetst aan de ecologische eisen van de Grote
modderkruiper. Hierbij wordt een antwoord geformuleerd op de volgende onderzoeksvragen :
1. Is er een scheiding van het hydrologisch systeem van de Wamp en het moerasgedeelte

noodzakelijk?
2. In hoeverre is de populatie van het Goorken geïsoleerd van andere bestaande populaties?
3. Is het geschikte habitat in voldoende mate aanwezig of moet er eventueel voor uitbreiding van het

geschikte areaal gezorgd worden?
4. Welke voorstellen kunnen geformuleerd worden voor een optimalisatie van het habitat van de

soort?
5. Welke zijn mogelijke bedreigingen voor het overleven van de soort in Vlaanderen en in het

Goorken in het bijzonder?

4.2 Scheiding hydrologisch systeem Wamp / Moeras?

Om een antwoord te formuleren op de vraag of een scheiding van het hydrologisch systeem van de
Wamp en het Goorken noodzakelijk is, werd een terugkoppeling gemaakt met de waterkwaliteits-
analysen (zie tabel 5) en de visbestandsopnames in het gebied (zie fiche 9 in Bijlage II, p. 46). Op
basis van de Chemische Index kan reeds gesteld worden dat een scheiding van het hydrologisch
systeem van de Wamp en het moerasgedeelte niet noodzakelijk is. Wel kan opgemerkt worden dat
niettegenstaande de Wamp een aanvaardbare waterkwaliteit vertoont, het gehalte aan orthofosfaten,
ammonium, nitraten en nitrieten in de Wamp momenteel hoger ligt dan in het moeras. Deze waarden
liggen echter nog steeds ver onder de norm. Bovendien blijkt uit de literatuur dat Grote
modderkruipers redelijk goed bestand zijn tegen eutrofiëring (zie paragraaf 1.3.1 Fysico-chemische
waterkwaliteit). 

Onder zuurstofarme condities wordt het nitraat normaal omgezet in nitriet, wat zeer toxisch is voor de
visstand. De lage waarden voor NO3 en NO2 in combinatie met de lage zuurstofgehaltes hebben
daarom weinig impact op de populatie Grote modderkruipers. Zoals reeds besproken zijn lage
zuurstofwaarden niet limiterend voor het voorkomen van de Grote modderkruiper. Integendeel, in deze
omstandigheden wordt minder concurrentie verwacht van andere vissoorten. Aangezien de
visbestandsopnames in de Wamp niet wezen op grote aantallen bodemwoelers (zoals karper) of
predatoren (zoals baars), zal een connectie tussen het moeras en de Wamp vermoedelijk geen
negatieve effecten hebben op de populatie Grote modderkruipers. Bovendien zullen de lage zuurstof-
waarden in het moeras en de baangracht zorgen voor een lage concurrentiegraad met andere
vissoorten.

De mogelijkheid van een vrije uitwisseling tussen het moeras en de Wamp kan een spontane
dispersie en een uitbreiding van de populatie Grote modderkruiper in de hand werken. Vernatting van
het gebied en het gebruik van het Goorken als overstromingsgebied van de Wamp zijn bijgevolg
geschikte beheersmaatregelen die het voortbestaan van de soort in het Goorken niet in gedrang
zullen brengen. 
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Los van de onderzoeksvraag of het hydrologisch systeem van de Wamp gescheiden moet worden van
het moeras, kunnen we nog een opmerking maken over de 3 oude visvijvers in het gebied. De relatief
hoge conductiviteit duidt op een zekere vorm van verontreiniging. In de onmiddellijke nabijheid werd in
het verleden afval gestort. Het is goed mogelijk dat verontreinigd grondwater tot in de visvijvers sijpelt.
Verdere analyses kunnen uitsluitsel geven over de verontreiniging van deze plassen met bvb. zware
metalen of andere scheikundige stoffen. Daarnaast duidt ook de spectaculaire overschrijding van de
norm voor orthofosfaat op een sterke verontreiniging. Aangezien geen enkele vis werd waargenomen
in deze oppervlaktewateren duidt er alleszins op dat er hier iets grondig fout loopt.

4.3 In hoeverre is de populatie van het Goorken geïsoleerd? 
Om de isolatie van de populatie Grote modderkruipers in het Goorken na te gaan wordt een
terugkoppeling gemaakt met de steekproeven (zie paragraaf 3.1.2 Voorkomen van Grote
modderkruiper in Vlaanderen). Uit een kaartanalyse bleek dat in de onmiddellijke nabijheid van het
Goorken geen gebieden zijn waarvan verwacht kan worden dat er Grote modderkruipers aanwezig
zijn. Enkel het natuurreservaat De Ronde Put in Mol kwam in aanmerking, maar hier werden geen
modderkruipers aangetroffen. Het Natuurreservaat de Liereman bestaat uit vochtige gebieden, maar
hier zijn geen plassen aanwezig die bemonsterd kunnen worden. Dit impliceert dat de populatie van
het Goorken sterk geïsoleerd is. Dit vermoeden wordt versterkt doordat slechts zelden Grote modder-
kruipers worden aangetroffen in de omringende beeksystemen en meestal gaat het dan om slechts 1
of hoogstens enkele exemplaren in de onmiddellijke nabijheid van het reservaat. Ook nu werd slechts
1 volwassen mannetje aangetroffen in de Wamp. In het verleden werden echter meermaals Grote
modderkruipers waargenomen in de bovenlopen van de Kleine Nete (Looiendse Nete, Zwarte Nete,
Wamp, …) evenals in de meeste broeken en grachten in de omgeving van Retie en Arendonk (zie
paragraaf 1.5.2. Verspreiding in Vlaanderen).

Het is echter onduidelijk of deze exemplaren door migratie en door toeval (tijdens overstromingen) ook
daadwerkelijk genetische uitwisseling vertonen met populaties van andere stilstaande waterlichamen.
Enkel genetische analysen kunnen hier enig uitsluitsel geven. In de Antwerpse Kempen werden er
buiten het Goorken echter nergens Grote modderkruipers aangetroffen. Uitwisseling met populaties
net over de Nederlandse grens is plausibeler.

4.4 Is het geschikte habitat in voldoende mate aanwezig?
Om hier een antwoord op te formuleren wordt vertrokken vanuit de bemonsteringen van de populatie
in het Goorken (zie paragraaf 3.2 Populatiegrootte en leefbaarheid in het Goorken). Op basis van de
populatiestructuur en de populatiegrootte kan besloten worden of er al dan niet nood is aan uitbreiding
van geschikt habitat. 

Onder normale omstandigheden moet een duidelijke piek van 0+-individuen aangetroffen worden om
een evenwichtige opbouw van de populatie te garanderen. Deze piek is niet aanwezig in het Goorken.
Dit zou verklaard kunnen worden doordat de juvenielen geen trekbewegingen vertonen (Knaak 1961,
Käfel 1991). Zelfs in periodes wanneer het waterpeil sterk zakt en de waterlichamen herleid worden tot
kleine restwateren, ondernemen juvenielen geen poging om te migreren naar diepere wateren (Käfel
1991). Aangezien de meeste exemplaren gevangen werden met een passieve vangstmethode
(amfibiefuiken), is de vangstkans van juveniele modderkruipers bijgevolg zeer gering. De
aanwezigheid van 1 zeer klein exemplaar wijst anderzijds wel op een succesvolle reproductie van
deze soort in het Goorken.

Aangezien er juveniele exemplaren werden aangetroffen en het vangst-hervangst experiment op zeer
hoge aantallen en densiteiten wijst, lijkt de populatie o.i. perfect leefbaar te zijn. Dit impliceert dat niet
meteen voor een uitbreiding van het habitat gezorgd moet worden. De bescherming van het gebied
als geschikt leefgebied voor de soort dringt zich anderzijds wel sterk op.

Door bijkomend genetisch onderzoek zoals bvb. microsatellietanalysen, kunnen uitspraken gedaan
worden over de heterozygositeit en aldus de genetische diversiteit en de ‘genetische erosie’ in de
populatie. Op basis van deze resultaten en toegepaste genetische modellen kan de ‘effectieve populatie-
grootte’ en de leefbaarheid van de populatie op genetisch vlak bepaald worden. Weefselstalen (‘fin-
clips’) werden reeds genomen, maar het genetisch onderzoek viel buiten dit onderzoek.
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4.5 Bedreigingen en bescherming

De Grote modderkruiper vervult blijkbaar een belangrijke pioniersrol voor de (her)kolonisatie van
wateren en is bovendien goed bestand tegen omstandigheden waarbij andere vissen verdwijnen.
Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn hoge temperaturen, vorst, tijdelijk droogvallen en
lage zuurstofgehalten (Van der Winden et al. 2002). De Grote modderkruiper wordt bijgevolg vaak
omschreven als een soort die weinig eisen stelt aan zijn leefmilieu. Alhoewel deze soort aan extreme
milieuomstandigheden is aangepast, wordt ze in geheel Europa bedreigd (Lelek 1987). 

Het typische habitat van deze vissoort zijn moerassen, kanalen, en traagstromende grote rivieren.
Bedreigingen voor deze soort zijn van velerlei aard (Ercken, 1996, Bervoets et al. 1989, Schouten
1992, Lelek 1987, Keith & Allardi 2001, Gaethofs & De Vocht 2002): 
� De sterke (chemische en industriële) verontreiniging van kanalen en traagstromende

benedenlopen van rivieren evenals de verhoogde verontreinigingsgraad van sedimenten.
� De meeste moerassen werden gedraineerd, drooggelegd of gedempt. 

Daarnaast werden ook oude weilandslootjes (De Nie 1997 in Habraken 2000) en oude rivierlopen
gedempt en werden kleinschalige graslandbevloeiingen stilgelegd (Gaethofs & De Vocht 2002).

� Herprofileringen en rechttrekkingen hebben een belangrijke invloed op de laterale connectiviteit
van waterlopen. De hoofdstroom wordt losgekoppeld van zijn overstromingsvlakten, de specifieke
habitatten waar deze soort zich thuisvoelt (Mrakovcic et al. 2000, Gaethofs & De Vocht 2002). 

� Niettegenstaande in gereguleerde rivieren ook nog vaak een zekere diversiteit wordt
waargenomen, zijn de stilstaande achterwateren (‘back-waters’) zoals oude meanders de eerste
structuurelementen die verdwijnen (Copp, 1991). Vijvers met voor deze soort geschikt substraat
zijn zeldzaam en staan in de meeste gevallen niet meer in open verbinding met een beek of rivier
zodat migratie bemoeilijkt wordt.

� Sommige kleinere bovenlopen zoals in het Netebekken hebben wel een goede waterkwaliteit,
maar zijn meestal rechtgetrokken (Bervoets et al. 1989, 1996). Door kanalisatie en normalisatie
verdwijnen rustig stromende trajecten met rijke vegetatie (Habraken 2000). Bovendien worden ze
geregeld geruimd zodat plaatsen met slibafzettingen en traagstromende rivierdelen schaars zijn
geworden (Bervoets et al. 1989). Ingrijpende onderhoudswerkzaamheden, zoals schonen en
baggeren van waterlopen of plassen, zijn nefast (Keith & Allardi 2001). Niet enkel door
vernietiging van het habitat, maar de modderkruipers kunnen ook op het land terechtkomen
(Beyens & Belpaire 1999, Heimans 1899). Hiervan zijn voornamelijk grotere exemplaren het eerste
slachtoffer (OVB 2003). Na kruidruimingen in sloten is de soort vrijwel geheel verdwenen in de
geschoonde gedeelten (Meyer & Hinrichs 2000).

� In mindere mate hebben ook verzuring en vermesting van water, waardoor waterplanten
verdwijnen, een negatieve invloed (De Nie 1997 in Habraken 2000).

� De genetische isolatie van populaties en het feit dat slechts weinig informatie bekend is over hun
verspreiding heeft eveneens een negatieve invloed op hun situatie (Keith & Allardi 2001).

Waar waterkwaliteit in het algemeen en zuurstofhuishouding meer in het bijzonder vermoedelijk een
redelijk beperkte rol hebben gespeeld in de achteruitgang van deze soort (zie paragraaf 1.2.2.
Zuurstoftolerantie), is verlies van het typische habitat waarschijnlijk veel bepalender geweest.
Beschermende maatregelen dienen daarom gezocht worden in de richting van beekstructuurherstel.
Het terug in open verbinding stellen van oude meanders en vijvermoeras-systemen zouden
maatregelen kunnen zijn om opnieuw geschikte biotopen te creëren. Ook een ecologisch verantwoord
ruimingschema kan een betere bescherming garanderen van de aanwezige levensgemeenschappen
(Bervoets et al. 1989, Meyer & Hinrichs 2000). 

Niet alle menselijke ingrepen hebben nefaste gevolgen gehad voor de Grote modderkruiper. Een
aantal door de mens gecreëerde biotopen voldoen aan de specifieke habitateisen. Zo wordt de Grote
modderkruiper bvb aangetroffen in afwateringsgrachten (Sterba 1957, Käfel 1991). Geldhauser (1992)
omschrijft deze afwateringsgrachten zelfs als hoofdbiotoop voor de soort. 

Ook visvijvers vormen een mogelijk biotoop voor de Grote modderkruiper. In gereguleerde waterlopen
wordt de Grote modderkruiper vaak aangetroffen in de nabijheid van visvijvers (Zalewski en Penczak,
1981). Het herstel en inrichting van vijvers zoals in het Limburgs vijvercomplex naar hun vroegere
functie, zijnde extensieve viskweekvijvers (die geregeld afgevist worden), kan daarom van uitzonderlijk
belang zijn voor het herstel van de soort (Beyens & Belpaire 1999).
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Deze vissoort heeft net als enkele zeldzame en bedreigde vogels zoals roerdomp, wouwaapje en
kwak een sterke voorkeur voor rijkbegroeid water en wetlands. Indirect zou de Grote modderkruiper
dus mee kunnen profiteren van specifieke beschermingsmaatregelen voor deze bedreigde
moerasvogels (De Nie 1996). Stilstaande achterwateren die volledig toegegroeid zijn met submerse
vegetaties zijn belangrijk voor het vormen van stabiele populaties (Lelek 1987). De bescherming of het
behoud van deze geschikte gebieden is zeer belangrijk voor een adequate bescherming van de soort
(Lelek 1987, Käfel 1993) en kan reeds voldoende zijn voor het instandhouden van de soort (Lelek
1987). Een gebiedsgerichte bescherming kan best uitgebreid worden naar de bescherming van het
gehele zoetwaterecosysteem (Kotusz 1996), maar is in Vlaanderen niet echt een haalbare optie. 

Voor de bescherming van de huidige populaties moeten de leefgebieden opnieuw zo goed mogelijk
ingericht worden. Ideaal wordt gezorgd dat er uitwisselingen mogelijk zijn tussen geïsoleerde
populaties. Hierdoor vergroot de kans op het behoud van de populaties (Beyens & Belpaire 1999).

De terugval van vele vissoorten in beken en rivieren is vaak te wijten aan het feit dat ze zich niet
(meer) natuurlijk kunnen voortplanten vermits dikwijls zeer specifieke eisen aan hun omgeving worden
gesteld zowel op biotisch als abiotisch vlak (Roelants et al. 1995). Ondanks de verbeterde
waterkwaliteit (VMM 2003) en de ernstige inspanningen die de laatste jaren gemaakt worden om de
structuurkwaliteit van waterlopen te herstellen, zijn de oorspronkelijke populaties dikwijls verdwenen of
is herkolonisatie vanuit naburige bekkens onmogelijk.

Indien indirecte maatregelen niet voldoende zijn, bestaat de mogelijkheid voor herintroducties in
gebieden waar vroeger de soort nog voorkwam (Lelek 1987). In ieder geval moet nagegaan worden of
het habitat terug geschikt is en de oorzaken die aanleiding hebben gegeven tot het uitsterven van de
soort opgeheven zijn (Roelants et al. 1995). Daarnaast moet rekening gehouden worden met
genetische constellatie van de soort. Ook Keith & Allardi (2001) zijn van mening dat herintroducties in
beschermde moerassen een gefundeerde maatregel is.

Herintroducties van Grote modderkruiper is mogelijk aangezien experimenten er op wezen dat de
kweek van Misgurnus fossilis vrij eenvoudig in vitro kan gebeuren nadat hormonale stimulatie de ei-
productie op gang heeft gebracht (Doronina et al. 2002, Roelants et al. 1995). De reproductie en
opkweek van Grote modderkruiper is bijgevolg goed mogelijk onder gecontroleerde omstandigheden
(Roelants et al. 1995). Daarnaast hebben Japanse onderzoekers aangetoond dat stamcellen, blasto-
meren en voortplantingscellen (hom) van modderkruipers (M. anguillicaudatus) die bewaard werden
op vloeibare stikstof (ingevroren), opgekweekt kunnen worden tot levende individuen. Dit onderzoek
schept mogelijkheden voor het behoud van (sterk) bedreigde vissoorten (Nakagawa et al. 2002).
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Deel 5 Conclusie en aanbevelingen
De status van de Grote modderkruiper in Vlaanderen wordt beschreven als ‘onvoldoende gekend,
maar met uitsterven bedreigd’. Op basis van de verspreidingsgegevens van de laatste 50 jaar en de
Rode Lijst criteria zoals beschreven in Vandelannoote et al. (1998), kunnen we stellen dat de Grote
modderkruiper in Vlaanderen momenteel kan ondergebracht worden in de Rode Lijst-categorie
kwetsbaar. Meestal werden enkel stromende wateren opgenomen in de inventarisaties, maar ook in
stilstaande wateren wordt de soort slechts sporadisch aangetroffen, en dan nog in zeer lage aantallen.
Het huidige verspreidingsgebied van de Grote modderkruiper in Vlaanderen beperkt zich momenteel
ongeveer tot het Demerbekken, waar op basis van de literatuurgegevens gesteld kan worden dat er
hier een duurzame populatie aanwezig is. Bij het nemen van steekproeven in potentieel geschikte
wateren voor Grote modderkruiper kon zijn aanwezigheid echter niet vastgesteld worden, zelfs niet
met specifiek gerichte vangsttechnieken voor Grote modderkruiper. Zelfs in gekende gebieden waar in
het verleden modderkruipers werden waargenomen, konden de eerdere vangsten niet bevestigd
worden. Dit wil niet zeggen dat de populaties hier verdwenen zijn, maar dat ze op zich niet bijzonder
groot zijn. De populatie in het Goorken is dan ook van uitzonderlijk groot belang voor het
instandhouden en het voortbestaan van de soort op Vlaams niveau. Gebiedsgerichte bescherming en
aangepast beheer van het gebied is dan ook zeer belangrijk. 

Als aanbeveling kan gesteld worden dat de huidige waterbeheersvorm gehandhaafd mag worden,
waarbij zo mogelijk het natuurlijk waterpeilverloop versterkt wordt. Een goede vernatting van het
gebied is belangrijk zodat goede paaimogelijkheden ontstaan. Een verdere realisatie van ondiepe
delen met een afwisselend plas-dras maaiveld is eveneens van belang in het kader van een goede
habitatontwikkeling van de soort. De voortplanting gebeurt immers bij voorkeur in ondiep, snel
opwarmend water, zoals overstroomde rivieroevers en tussen vegetatie zoals riet en pitruspollen, …

Naar aanleiding van de hoge densiteiten aan Grote modderkruiper in de baangracht en zijn
functionaliteit als leefgebied voor de Grote modderkruiper wordt voorgesteld om geen slibruiming uit te
voeren in dit specifieke gedeelte. Indien schoningen of kruidruimingen uitgevoerd moeten worden, kan
getracht worden dit gefaseerd in de ruimte te doen en handmatig, waardoor zo min mogelijk schade
berokkend wordt aan de populatie. Grote modderkruipers zijn immers erg gevoelig voor een verkeerd
beheer. Een ecologisch verantwoord ruimingschema kan een betere bescherming garanderen van de
aanwezige levensgemeenschappen (Bervoets et al. 1989). Zo mogen geen kruidruimingen gebeuren
voor eind september aangezien de dieren een vrij late paaiperiode hebben, hun (massale)
aanwezigheid in dense vegetatie (en riet) en vanwege de ‘droogteslaap’ in de zomer. Aangeraden
wordt om de grachten en sloten waar de soort voorkomt slechts in kleine gedeelten te schonen.
Submerse vegetatie moet boven het sediment afgesneden worden zodanig dat geen veredelde
slibruiming bekomen wordt. Slibruimingen mogen enkel uitgevoerd worden indien ze echt noodzakelijk
zijn, waarbij best enkel korte afstanden geruimd worden (liefst in een mozaïekpatroon) zodanig dat er
nog steeds voldoende refugia aanwezig zijn waar ze zich (’s winters) in de modder kunnen ingraven
(Meyer & Hinrichs 2000).

Niet alleen het massaal schonen, maar ook de inspoeling van grote aantallen predatoren kan
verantwoordelijk zijn voor het achteruitgaan van de populatie. Met name van baars wordt verwacht dat
deze soort een grote predatiedruk kan geven op modderkruipers. De visbestandsopnames in het
Goorken toonde enkel de aanwezigheid van snoek aan als piscivoor, maar zijn rol zal eerder beperkt
zijn aangezien deze soort een veel hoger zuurstofgehalte nodig heeft dan de Grote modderkruiper.

Samengevat kan worden dat modderkruiperwateren op grond van de beschikbare literatuur aan de
volgende eisen moeten voldoen:

� stilstaand of langzaam stromend water;
� de aanwezigheid van een enkele decimeters dikke modderlaag;
� het grootste deel van het gebied dient te bestaan uit een dichte water- en oeverplanten

vegetatie met weinig open water; Uit eigen waarnemingen blijkt de aanwezigheid van pitrus de
ruimtelijke verdeling van Grote modderkruiper in belangrijke mate (positief) te beïnvloeden

� het water warmt in de zomer snel op;
� er worden geen vissen uitgezet en door visstandbeheer wordt het domineren van witvis en

grote bodemwoelende soorten verhinderd;
� de vegetatie en het sediment worden niet (massaal) verwijderd door beheerswerkzaamheden;
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� het water is weinig belast met meststoffen en er vindt geen inspoeling van gewasbeschermings-
middelen uit omringende gebieden plaats.
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Figuur 7. Flesval van 1.5L. De flessenhals wordt verwijderd en terug omgekeerd gemonteerd.
Bijgevolg kunnen amfibieën en vissen zoals Grote modderkruipers gemakkelijk doorheen de
opening van de fles zwemmen, maar ze worden verhinderd er weer uit te zwemmen

Figuur 8. Flesval van 5L. Hetzelfde principe wordt gehanteerd als voor de 1.5L flesvallen, maar hier
werden ook gaatjes ingeprikt voor een betere zuurstofuitwisseling.
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Figuur 9. Zijaanzicht van een amfibiefuik met links de fuikmond en rechts de kegel. Bij het plaatsen
van de fuik moet opgelet worden dat minstens de punt van de kegel boven water staat zodat
Grote modderkruipers en amfibieën in staat zijn om lucht te happen.

Figuur 10. Elektrische visvangst in het Goorken (achterste gracht van de centrale plas)
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Figuur 11. Het Goorken te Arendonk, meer bepaald de centrale plas in het begrazingsraster.

Figuur 12. Het Goorken, meer
bepaald de baangracht met
daarachter het moeras. 
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1. Mechels Broek 

Onderstaande kaart geeft een detailopname van de ligging van de monsterpunten in het Mechels
Broek. In totaal werden 120 flesvallen geplaatst op 19/05/03. De fuiken werden gelicht op 21/05/03.

Locatie 1.1 Oostelijke vijver (niet in recreatievijver) in Mechels Broek
Locatie 1.2 Platte beek
Locatie 1.3 Grachten in weilanden

1.5L Flesvallen 2L Flesvallen 5L FlesvallenLocatie Vangst
#flessen #individuen #flessen #individuen #flessen #individuen

Baars 1 1 1 1
3D stekelbaars 1 1
10D stekelbaars 5 20
Niets 64 op 70 5 op 5 14 op 16

1.1

Extra waarnemingen Kikkervissen (Bruine kikker), Snoek en rietvoorn
3D stekelbaars 4 12 2 2
10D stekelbaars 6 34 1 14 3 7
Blauwbandgrondel 1 1
Groene kikker 1 1
Niets 7 op 14 0 op 1 0 op 3

1.2

Extra waarnemingen Kikkervissen
Kl. watersalamander 1 1 2 2
Groene kikker 1 1

Niets 7 op 8 0 op 0 0 op 3

1.3

Extra waarnemingen Kikkervissen

Locatie 1.2 de Platte beek werd bemonsterd m.b.v. elektrovisserij (100m) (13/08/03)
Minimum (mm) Maximum (mm)Soort Aantal Tot. Biomassa (g)

Vorklengte Tot. lengte Vorklengte Tot. Lengte
Snoek 3 158.9 170 182 223 239
giebel 1 99.9 164 182
10D stekelbaars 291 101.8 22 48
3D stekelbaars 387 101.4 24 38
Verdere elektrovisserij Platte beek waarbij enkel de soorten werden opgetekend (en een aantalschatting)
Soort Aantal Recr. Soort Aantal Recr. Soort Aantal Recr.
3D � 300 Ja 10D � 200 Ja Blauwband � 30 Ja
Giebel � 20 Ja Karper 1 Nee Zeelt 3 Nee
Rietvoorn � 34 Ja Blankvoorn � 56 Ja Brasem 5 Ja
Snoek � 17 Nee

# #
#####

## ##
##

#

#
#

#

#

#

#

#
#

# ###
######

#

#

##

#
#

#

## #
#
#

#
###
#

#
#

#

#
#
##

#

#

#

#

#
#

# #
# #

# #

#

#
#
#
#

#

#

###

#

#

####
#
#
##

#

#
#

#
##

##
#

#
#

###

##
#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#

1

3

2



Bijlage II : Fiches steekproeven

41

2. Molsbroek

Onderstaande kaart geeft een detailopname van de ligging van de monsterpunten in het Molsbroek. In
totaal werden 136 flesvallen geplaatst op 27/05/03. De flesvallen werden gelicht op 29/05/03.

Locatie 1 : Vijver met zijgrachten
Locatie 2 : Het grachtenstelsel in het natuurreservaat zelf

1.5L Flesvallen 2L Flesvallen 5L FlesvallenLocatie Vangst
#flessen #individuen #flessen #individuen #flessen #individuen

Kikkervissen 18 ? 3 ? 5 ?
Rietvoorn 1 4
Blankvoorn 1 1
Niets 23 op 41 6 op 9 1 op 7

2.1

Extra waarnemingen Karper, Snoek en Blankvoorn (derden : Brasem, Zeelt en Giebel)
Kikkervissen 12 ? 4 ? 4 ?
Zeelt 2 2 1 1
Baars 1 1
Niets 41 op 56 8 op 12 7 op 11

2.2

Extra waarnemingen Blankvoorn 0+ (>50), 1 Rietvoorn 0+ , 5 zeelt (0+) en 
Kleine watersalamander met schepnet
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3. De Zegge

Onderstaande kaart geeft een detailopname van de ligging van de monsterpunten in De Zegge. In
totaal werden 187 fuiken geplaatst op 30/05/03. De fuiken werden gelicht op 1/06/03.

Locatie 1 : Kleine plas zonder ingrijpende onderhoudswerken met aansluitend een N-Z gerichte gracht
Locatie 2 : Grotere vijver ten noorden van locatie 1
Locatie 3 : Grootste, meest oostelijk gelegen vijver 
Locatie 4 : Afwateringsgracht, parallel met locatie 3
Locatie 5 : Plas aan het biologisch station

1.5L Flesvallen 2L Flesvallen 5L FlesvallenLocatie Vangst
#flessen #individuen #flessen #individuen #flessen #individuen

Am. hondsvis 2 2
Snoek (0+) 1 1
Zeelt 1 1
Zonnebaars 1 1
Am. dwergmeerval 2 2
Kikkervis 1 1
Niets 17 op 21 4 op 4 0 op 2

3.1

Extra waarnemingen Juveniele Blankvoorn, Zonnebaars (met elektrovisserij)
Am. hondsvis 2 2 1 1
Am. dwergmeerval 2 3
Snoek (0+) 2 2 1 1
Kikkervis 3 3 1 1
Bruine kikker
Niets 30 op 37 4 op 5 1 op 5

3.2

Extra waarnemingen Am. dwergmeerval, Zonnebaars (elektrovisserij)
Snoek (0+) 4 4 2 3
Am. hondsvis 2 2 1 1
Zeelt 1 1
10D stekelbaars 1 1
Kikkervis 10 26
Bruine kikker 1 1
Niets 49 op 66 6 op 6 9 op 11

3.3

Extra waarnemingen Kikkervissen Am. hondsvis (elektrovisserij)
Am. hondsvis 1 3
Niets 8 op 8 0 op 0 2 op 3

3.4

Extra waarnemingen
Snoek 1 1
Niets 17 op 18 1 op 1 1 op 1

3.5

Extra waarnemingen Juvenielen Am. dwergmeerval
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4. Donkmeer

Onderstaande kaart geeft een detailopname van de ligging van de monsterpunten in het Donkmeer. In
totaal werden 145 fuiken geplaatst op 4/6/03. De fuiken werden gelicht op 6/6/03.

Locatie 1 : Kleinere vijver Nieuwdonk met afwateringsgracht
Locatie 2 : Grote vijver aan de Eendenkom met afwateringsgrachten

1.5L Flesvallen 2L Flesvallen 5L FlesvallenLocatie Vangst
#flessen #individuen #flessen #individuen #flessen #individuen

10D stekelbaars 2 14 1 1
3D stekelbaars 1 1 2 3
Niets 36 op 38 9 op 12 10 op 10
Extra waarnemingen Snoek, karper en met Elektrovisserij : 

2 Baars (+- 12cm), 3 Paling (65cm, 35cm, 10cm), 1 3Doorn en 3 10Doorn

4.1

#flessen #individuen #flessen #individuen #flessen #individuen
10D stekelbaars 4 6
3D stekelbaars 2 2
Baars 2 2
Am. rivierkreeft 2 2 1 1 3 3
Niets 51 op 59 12 op 15 11 op 14

4.2

Extra waarnemingen
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5. Ronde Put 

Onderstaande kaart geeft een detailopname van de ligging van de monsterpunten in de Ronde Put te
Mol. In totaal werden 161 fuiken geplaatst op 08/06/03. De fuiken werden gelicht op 10/06/03.

Locatie 1 : Ronde Put
Locatie 2 : Oostelijk gelegen kleine vijver

1.5L Flesvallen 2L Flesvallen 5L FlesvallenLocatie Vangst
#flessen #individuen #flessen #individuen #flessen #individuen

Baars 9 35 6 23 3 24
zonnebaars 11 19 2 3 5 9
snoek 1 1
Niets 63 op 80 10 op 18 10 op 20

5.1

Extra waarnemingen Gewone pad, Groene kikker
Visgegevens : zie Elektrovisserij

Snoek (0+) 1 1 1 1
Zonnebaars 3 4 1 1
Kikkervis (Br.kikker) 8 44 2 69
Groene kikker 1 1
Niets 24 op 34 4 op 6 4 op 5

5.2

Extra waarnemingen

De Noordelijke zijde van Lokatie 5.1 werd bemonsterd d.m.v. elektrovisserij
Minimum (mm) Maximum (mm)Soort Aantal Tot. Biomassa (g)

Vorklengte Tot. lengte Vorklengte Tot. Lengte
Snoek 5 179.2 + (60cm) 70 74 � 600
Zeelt 3 85 50 53 144 150
Baars 6 52.4 45 47 145 155
Zonnebaars 13 159.6 47 50 127 132
Am. dwergmeerval 3 96.7 113 158
Paling 5 431.1 + (� 200) 303 � 550
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6. Limburgs Vijvercomplex

Onderstaande kaart geeft een detailopname van de ligging van de monsterpunten in enkele vijvers
van het Park Midden Limburg. In totaal werden 203 fuiken geplaatst op 11/06/03. De fuiken werden
gelicht op 13/06/03.

1.5L Flesvallen 2L Flesvallen 5L FlesvallenLocatie Vangst
#flessen #individuen #flessen #individuen #flessen #individuen

Larve Groene kikker 14 81 5 28 4 21
Groene kikker 1 1 1 1
Kl. Watersalamander 1 1
Blauwbandgrondel 3 3 3 19 3 7
Niets 30 op 48 1 op 9 0 op 6

6.1

Extra waarnemingen 8 Blauwbandgrondels d.m.v. Elektrovisserij
Zonnebaars 5 15 1 4
Niets 10 op 15 1 op 1 0 op 1

6.2

Extra waarnemingen
Zonnebaars 2 2 1 22 1 3
Blauwbandgrondel 1 2
Niets 9 op 11 1 op 2 0 op 2

6.3

Extra waarnemingen Karper / Giebel
Zonnebaars 1 1
Blauwbandgrondel 16 21 5 11
10 D stekelbaars 7 20 1 2
Niets 19 op 42 3 op 3 5 op 10

6.4

Extra waarnemingen 2 10Doornige stekelbaarzen d.m.v. elektrovisserij
Blauwbandgrondel 9 17 6 32 1
10D stekelbaars 1
Zonnebaars 12 53 6 9 3 7
Am. dwergmeerval 1 2 2
Bittervoorn 2 6 20
Groene kikker 1
Niets 17 op 39 1 op 9 1 op 5

6.5

Extra waarnemingen
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7. Het Broek 

Onderstaande kaart geeft een detailopname van de ligging van de monsterpunten in het Broek te
Willebroek. In totaal werden 186 fuiken geplaatst op 22/06/03. De fuiken werden gelicht op 24/06/03.

Locatie 1 : Put van Lacour
Locatie 2 : Molenvijver - Arkenbos

1.5L Flesvallen 2L Flesvallen 5L FlesvallenLocatie Vangst
#flessen #individuen #flessen #individuen #flessen #individuen

Baars 9 10 3 3
Blankvoorn 3 3 1 1
Pos 1 1 2 2 2 2
Niets 76 op 89 30 op 35 12 op 15

7.1

Extra waarnemingen Zie Elektrovisserij
Baars 21 40 3 4 3 7
Niets 44 op 65 10 op 13 4 op 7

7.2

Extra waarnemingen Zie Elektrovisserij

Elektrovisserij Molenvijver – Arkenbos (Noordelijke oever)
Minimum (mm) Maximum (mm)Soort Aantal Tot. Biomassa (g)

Vorklengte Tot. lengte Vorklengte Tot. Lengte
Paling 1 367.6
Zeelt 3 8.3 53 55 56 59
Blankvoorn 21 109.1 86 99 96 110
Baars 116 564.4 34 37 128 136

Elektrovisserij Put van Lacour, Noord-zuid gerichte talud en Zuidoever
Minimum (mm) Maximum (mm)Soort Aantal Tot. Biomassa (g)

Vorklengte Tot. lengte Vorklengte Tot. Lengte
Paling 21 1305 ≠ leeftijdsklassen
Snoek (0+) 2 25.5
Blankvoorn (recr.) 67 836.8
Baars (recr.) 45 692.8
Pos 1 0.3
Kolblei (geen recr.) 4 187.31
Zonnebaars (recr.) 12 186.1
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8. Malesbroek

Onderstaande kaart geeft een detailopname van de ligging van de monsterpunten in het Malesbroek.
In totaal werden 208 fuiken geplaatst op 27/06/03. De fuiken werden gelicht op 29/06/03.

Locatie 1 Malesbroek

1.5L Flesvallen 2L Flesvallen 5L FlesvallenLocatie Vangst
#flessen #individuen #flessen #individuen #flessen #individuen

Am. dwergmeerval 10 14 6 14 7 9
Zonnebaars 7 8 1 1 3 3
Baars 1 11
Snoekbaars 2 3
Blauwbandgrondel 1 1 2 3 1 3
Vislarve (zonnebaars) 3 12
Am. rivierkreeft 9 9 4 4 2 2
Niets 100 op 130 41 op 53 14 op 22

8.1

Extra waarnemingen Karper
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9. ‘t Goorken

Onderstaande kaart geeft een detailopname van de ligging van de monsterpunten in het Goorken. In
totaal werden 209 fuiken geplaatst op 7/07/03 op locatie 9.1 en 9.2. De fuiken werden gelicht op
09/07/03. De overige locaties in het Goorken werden bemonsterd met behulp van elektrovisserij.

Locatie 1 : Noordelijke vijver met aansluitend moeras, tegen kanaal
Locatie 2 : Moeras en baangracht naast de Wamp
Locatie 3 : Centrale geul in begrazingsraster
Locatie 4 : Kleine visvijvers
Locatie 5 : “Privévijver” met weekendhuisje
Locatie 6 : Wamp (van weg tot 30m voorbij sluis), 6b Wamp vanaf bocht (90°) tot aan weg

1.5L Flesvallen 2L Flesvallen 5L FlesvallenLocatie Vangst
#flessen #individuen # flessen #individuen # flessen #individuen

Bruine kikker 1 1
Larve Groene kikker 16 26 5 13
10D stekelbaars 11 13 2 2 1 1
3D stekelbaars 1 1
Zeelt 1 1 1 1
Niets 42 op 65 18 op 25 6 op 7

9.1

Extra waarnemingen 2 Zeelt en 1 Snoek in visfuik
Grote modderkruiper 1 1 5 10
Baars 1 1
Am. dwergmeerval 1 1
Zeelt 1 1 1 1
10D stekelbaars 2 2
Vislarve 1 1
Bruine kikker 1 1
Niets 66 op 67 12 op 17 13 op 19

9.2

Extra waarnemingen 8 Zeelten in visfuik, 4 Grote modderkruipers in amfibiefuiken, Snoek

Elektrovisserij locatie 9.1 Noordelijke vijver met aansluitend moeras, tegen kanaal
Minimum (mm) Maximum (mm)Soort Aantal Tot. Biomassa (g)

Vorklengte Tot. lengte Vorklengte Tot. Lengte
Paling 1 242 530
Snoek 4 64.5 116 124
Snoek 2 ? 640 820
Rietvoorn 2 1.0 33 36 35 39
Zeelt 8 (+1) 22.15 13 18 (� 170)

Locatie 9.3 Centrale geul in begrazingsraster (8/7/03), ° soorten waargenomen bij latere afvissingen (6/9/03)
Minimum (mm) Maximum (mm)Soort Aantal Tot. Biomassa (g)

Vorklengte Tot. lengte Vorklengte Tot. Lengte
Snoek 5 463.6 123 129 319 345
Zeelt 62 1326.8 64 68 170 177
Rietvoorn 21 74.5 21 23 113 125
3D stekelbaars 8 16 23 30
10D stekelbaars 32 29.1 25 55
Grote modderkruiper 5 75.7 118 180
Am. Dwergmeerval° 1 � 60
Zonnebaars° � 55

Elektrovisserij locatie 9.4 Kleine visvijvers (3) (11/08/03)
Minimum (mm) Maximum (mm)Soort Aantal Tot. Biomassa (g)

Vorklengte Tot. lengte Vorklengte Tot. Lengte
Groene kikker
Bruine kikker
Kl. watersalamander 1

Elektrovisserij locatie 9.5 “Privévijver” met weekendhuisje (19/08/03)
Minimum (mm) Maximum (mm)Soort Aantal Tot. Biomassa (g)

Vorklengte Tot. lengte Vorklengte Tot. Lengte
Baars 22 246.7 65 69 137 147
Rietvoorn 42 17.0 25 28 53 58
Larve Groene kikker
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Elektrovisserij locatie 9.6 Wamp ter hoogte van Goorke, stroomopwaarts weg (09/09/03)
Minimum (mm) Maximum (mm)Soort Aantal Tot. Biomassa (g)

Vorklengte Tot. lengte Vorklengte Tot. Lengte
Schubkarper 1 635 405 451
Paling 4 834.9 394 610
Snoek 1 17.2 136 145
Zeelt 11 564.1 25 26 415 425
Rietvoorn 15 375.8 32 35 179 199
3D stekelbaars 2 2 40 49
Grote modderkruiper 1 47.8 213
Baars 2 139.9 150 159 180 192
Am. Dwergmeerval° 2 118.7 136 193
Zonnebaars° 70 172.1 42 45 64 68
Riviergrondel 12 71.6 34 37 111 123
Brasem 2 300 70 80 257 296
Blankvoorn 8 402.2 95 106 212 235
Kopvoorn 1 433 367 400
Am. rivierkreeft 1 33.9
Elektrovisserij locatie 9.6b Wamp vanaf bocht (90°) tot aan weg (11/09/03)
Giebel 4 257.9 75 82 203 224
Bermpje 2 10.7 71 100
Paling 6 1161.7 256 680
Snoek 1 250.6 358 383
Zeelt 17 1250.7 83 86 270 280
Rietvoorn 32 1625.7 75 82 195 219
3D stekelbaars 4 2.7 37 39
Baars 2 64.5 83 88 155 164
Am. Dwergmeerval° 4 266.1 144 262
Zonnebaars° 57 158.2 44 46 60 63
Riviergrondel 5 32.4 65 72 107 116
Brasem 1 4.8 70 81
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10. Boerekreek en Bentillekreek 

Onderstaande kaart geeft een detailopname van de ligging van de monsterpunten in de Boerekreek.
In totaal werden 167 fuiken geplaatst op 23/07/03. De fuiken werden gelicht op 25/07/03. De
Bentillekreek werd enkel bemonsterd met behulp van elektrovisserij.

Locatie 1 : Thv de Herberg ‘het Palinghuis’, achter de boeilijn van het natuurreservaat 
Locatie 2 : afwateringsgracht en poldergracht te Sint-Jan in Eremo 
Locatie 3 : Verbindingsgracht Boerekreek met Roeselarekreek 
Locatie 4 : Van gracht tot aan de Sint Janspolder

1.5L Flesvallen 2L Flesvallen 5L FlesvallenLocatie Vangst
#flessen #individuen #flessen #individuen #flessen #individuen

Baars 2 4 2 3
3D stekelbaars 1 4
Karper 1 1
Steurgarnaal 6 23 4 9
Niets 24 op 33 10 op 16 5 op 5

10.1

Extra waarnemingen Snoek?
Karper 23 203 6 24 5 94
Kolblei 6 10
3D stekelbaars 5 11 1 2 1 3
10D stekelbaars 6 8 1 1 2 3
Baars 1 1 1 1
Snoekbaars 1 1 1 1
Steurgarnaal 9 19 5 24 4 15
Niets 0 op 23 1 op 8 0 op 5

10.2

Extra waarnemingen
Baars (>1+) 1 1
Snoekbaars (0+) 1 2
Karper (0+) 5 9 3 6 1 9
10D stekelbaars 1
Paling (17cm) 1
Steurganaal 3 6 1
Niets 3 op 9 2 op 5 2 op 4

10.3

Extra waarnemingen
Karper 1 1
Baars 4 4 1 1
Snoekbaars 1 1
Steurgarnaal 4 14 1 1
Niets 32 op 40 7 op 9 10 op 10

10.4

Extra waarnemingen

Elektrovisserij Boerekreek locatie 10.1 : Niets (vermoedelijk te hoge conductiviteit)
Minimum (mm) Maximum (mm)Soort Aantal Tot. Biomassa (g)

Vorklengte Tot. lengte Vorklengte Tot. Lengte
- - - - - - -

Elektrovisserij Bentillekreek (25/07/03)
Minimum (mm) Maximum (mm)Soort Aantal Tot. Biomassa (g)

Vorklengte Tot. lengte Vorklengte Tot. Lengte
Paling 5 560 � lengteklassen
Baars 6 97.7 � lengteklassen, natuurlijke recrutering!
Pos 4 14.8 � lengteklassen, natuurlijke recrutering!
Snoekbaars 3 12.2 Enkel 0+ exemplaren 
Rietvoorn 4 192.2 � lengteklassen, natuurlijke recrutering!
Blankvoorn 16 61.4 � lengteklassen, natuurlijke recrutering!
Giebel 1 10.3
Kolblei 18 101.7 � lengteklassen, natuurlijke recrutering!
Snoek 3 Waargenomen of

meteen teruggezet 
250 750
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11. Schulensmeer en omstreken

Onderstaande kaart geeft een detailopname van de ligging van de monsterpunten in het Schulens-
meer. In totaal werden 147 fuiken geplaatst op 30/07/03 op locatie 11.1. De fuiken werden gelicht op
31/07/03. De Houwersbeek en het Snijken werden enkel bemonsterd met behulp van elektrovisserij.

Locatie 1 : Paaivijver en Schulensmeer t.h.v. de paaivijver
Locatie 2 : Houwersbeek
Locatie 3 : Snijken + gracht langs spoorweg

1.5L Flesvallen 2L Flesvallen 5L FlesvallenLocatie Vangst
#flessen #individuen #flessen #individuen #flessen #individuen

Snoek 1 1 2 2
Zeelt 1 1
blankvoorn 6 43 2 2 2 3
bittervoorn 1 1
Giebel 5 6 1 1
(Schub)karper 1 1
Pos 8 14
Baars 1 1
Zonnebaars 1 1
Am. dwergmeerval 1 1
Groene kikker  (A + L) 1 1 1 1
Salamander  (A + L) 2 2 3 3
Am. rivierkreeft 1 1 10 12
Niets 60 op 77 20 op 26 23 op 44

11.1

Extra waarnemingen Snoek en blankvoorn

Elektrovisserij Houwersbeek (31/07/03), Locatie 11.2 (160m)
Minimum (mm) Maximum (mm)Soort Aantal Tot. Biomassa (g)

Vorklengte Tot. lengte Vorklengte Tot. Lengte
Bittervoorn 30 17.5 17 19 60 66
Am. dwergmeerval 1 115.0 195 201 195 201
Baars 1 3.8 69 72 69 72
Kolblei 1 0.5 33 36 33 36
Zonnebaars 5 40.9 14 15 97 102
Riviergrondel 2 14.4 79 86 92 102
3D stekelbaars 3 0.8 25 33
Zeelt 7 3.3 30 31 35 37
Blauwbandgrondel 121 236.0 20 21 86 95
Blankvoorn 100 82.9 18 20 50 56
Giebel 146 1007.8 28 30 181 200
Schubkarper 12 42.6
Spiegelkarper 7 23.6 40 45 67 76
Am. rivierkreeft 1 19.7

Elektrovisserij Snijken (02/08/03), Locatie 11.3 (100m)
Minimum (mm) Maximum (mm)Soort Aantal Tot. Biomassa (g)

Vorklengte Tot. lengte Vorklengte Tot. Lengte
Giebel 25 803.0 Recrutering, verschillende lengte-klassen aanwezig
Blauwbandgrondel 1 1.0
Alver 1 1.3
Blankvoorn 26 280.9 Recrutering, verschillende lengte-klassen aanwezig
Zeelt 1 93.5
Brasem 1 22.1
Baars 5 230.3
Snoek 2 63.1
Zonnebaars 73 739.5 Recrutering, verschillende lengte-klassen aanwezig

Elektrovisserij gracht naast spoorweg uitmondend in Snijken (02/08/03), Locatie 11.3 
Soort Schattingsklasse Soort Schattingsklasse

Winde 3 466.5 
Giebel Klasse 10 - 99 Blauwbandgrondel Klasse 2-9
Blankvoorn Klasse >100 Snoek Klasse 1
Zonnebaars Klasse 2-9 Brasem Klasse 2-9
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12. Rode Del

Onderstaande kaart geeft een detailopname van de ligging van de monsterpunten in de Rode Del te
Arendonk. In totaal werden 163 fuiken geplaatst op 05/08/03. De fuiken werden gelicht op 07/08/03.

Locatie 1 : Vijver Rode Del
Locatie 2 : Beek tussen vijver Rode Del en weekendhuisje (Vaartloop, bovenloop van Wamp)

1.5L Flesvallen 2L Flesvallen 5L FlesvallenLocatie Vangst
#flessen #individuen #flessen #individuen #flessen #individuen

Zeelt (0+/1+) 4 4 1 1 1 1
Salamanderlarve 1 1

Niets 75 op 79 24 op 25 36 op 38

12.1

Extra waarnemingen Rietvoorn, Karper +  Zie Elektrovisserij
Rietvoorn 1 1
Paling 1 1
10D stekelbaars 1 1
Niets 11 op 14 3 op 3 3 op 3

12.2

Extra waarnemingen

Fuikvisserij locatie 12.1
Minimum (mm) Maximum (mm)Soort Aantal Tot. Biomassa

(g) Vorklengte Tot. lengte Vorklengte Tot. Lengte
Rietvoorn 4 24.8
Zeelt 2 1.6
Blankvoorn 9 8.3

Elektrovisserij locatie 12.1 Rode Del (15/09/03)
Minimum (mm) Maximum (mm)Soort Aantal Tot. Biomassa

(g) Vorklengte Tot. lengte Vorklengte Tot. Lengte
Snoek 1 495 465 500
Baars 1 62.1 165 175
Blankvoorn 110 2248.7 49 55 180 205
Rietvoorn 32 1640.1 74 84 203 224
Hybride blank-rietvoorn 1 51 145 167
Winde 1 77 175 198
Zeelt 7 19.9 39 40 95 99
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13. Webbekombroek

Onderstaande kaart geeft een detailopname van de ligging van de monsterpunten in het Webbekom-
broek. In totaal werden 208 fuiken geplaatst op 18/08/03. De fuiken werden gelicht op 20/08/03.
De aanwezigheid van waterspitsmuis (#3) werd vastgesteld.

Locatie 1 : Leigracht centraal in Webbekombroek
Locatie 2 : Vijver aan stuwcomplex
Locatie 3 : Leigracht aan stuwcomplex

1.5L Flesvallen 2L Flesvallen 5L FlesvallenLocatie Vangst
#flessen #individuen #flessen #individuen #flessen #individuen

Zeelt 2 2 5 9
Baars 3 3
Rietvoorn 1 1 8 12
Blauwbandgrondel 6 7 1 1 2 2
Giebel 6 6 3 5 3 5
Bittervoorn 1 2 1 1
Alver 1 2
Waterspitsmuis 2 2 1 1

13.1

Niets 40 op 53 17 op 25 8 op 24
Am. dwergmeerval 3 3 1 1 1 3
Zonnebaars 7 9 1 1 2 2
Snoek 1 1
Blauwbandgrondel 1 1

13.2

Niets 12 op 20 2 op 3 2 op 5
Am. dwergmeerval 8 10 3 3 5 10
Zonnebaars 14 30 6 9 2 3
Baars 3 3 2 2
Snoek 1 1
Blauwbandgrondel 2 3 1 1
Giebel 1 1
Niets 22 op 45 8 op 15 7 op 14

13.3

Extra waarnemingen Zie elektrovisserij

Elektrovisserij Leigracht (20/08/03). Locatie 13.3 (200m)
Minimum (mm) Maximum (mm)Soort Aantal Tot. Biomassa (g)

Vorklengte Tot. lengte Vorklengte Tot. Lengte
Baars 25 63 67 115 124
Blankvoorn 10 31 34 � 85
Bittervoorn 25 37 41 72 80
Vetje 89 34 37 69 77
Zonnebaars 73 18 18 115 120
Rietvoorn 63 22 24 129 148
Snoek 2
Zeelt 2 95 101 153 159
Giebel 3 �32 172 191
Kolblei 1 101 117
Blauwbandgrondel 21 29 32 73 79
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14. Torfbroekvijver

Kaart 14 geeft een detailopname van de ligging van de monsterpunten in het Torfbroek. In totaal
werden 219 fuiken geplaatst op 25/08/03. De fuiken werden gelicht op 27/08/03.

Locatie 1 : Noordelijk gelegen vijver in natuurgebied (riet)
Locatie 2 : Zuidelijke vijver 

1.5L Flesvallen 2L Flesvallen 5L FlesvallenLocatie Vangst
#flessen #individuen #flessen #individuen #flessen #individuen

Zeelt 5 5 1 1 2 2
Rietvoorn 1 1
3D stekelbaars 1 1
Kikkervis (Br.kikker) 2 2 2 2 5 8
Niets 35 op 43 13 op 16 4 op 12

14.1

Extra waarnemingen Grote scholen rietvoorn, snoek (?)
Zeelt 1 1
Niets 91 op 92 26 op 26 31 op 31

14.2

Extra waarnemingen Snoek, baars, karper en rietvoorn + Zie elektrovisserij

Elektrovisserij Zuidelijke vijver (locatie 14.2)
Minimum (mm) Maximum (mm)Soort Aantal Tot. Biomassa (g)

Vorklengte Tot. lengte Vorklengte Tot. Lengte
Snoek 3 140.4 123 131 212 230
Snoek 1 ontsnapt � 400
Baars 24 382.8 73 78 198 210
Zeelt 7 232.7 37 39 173 180
Rietvoorn 4 11.2 38 42 54 59
Rietvoorn ontsnapt � 150
Paling 3 938.6 488 530
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15. Den Diel

Onderstaande kaart geeft een detailopname van de ligging van de monsterpunten in Den Diel. In
totaal werden 217 fuiken geplaatst op 28/07/03. De fuiken werden gelicht op 29/07/03.

Locatie 15.1 : Kleine sterk verlande vijver aan het kanaal
Locatie 15.2 : Den Diel
Locatie 15.3 : beek aan kanaal t.h.v. Den Diel

1.5L Flesvallen 2L Flesvallen 5L FlesvallenLocatie Vangst
#flessen #individuen #flessen #individuen #flessen #individuen

Kl. watersalamander 1 1
Larve watersalamander 4 5 3 3 3 11
Bruine kikker 1 1
Groene kikker 2 2
Am. Rivierkreeft 1 1
Niets 25 op 29 6 op 9 3 op 7

15.1

Extra waarnemingen
Larve watersalamander 34 42 17 28 21 35
Kikkervis 2 2 1 1
Groene kikker 1 1
Niets 62 op 96 25 op 39 15 op 36

15.2

Extra waarnemingen

Elektrovisserij Beek locatie 15.3 (� 125m)
Minimum (mm) Maximum (mm)Soort Aantal Tot. Biomassa (g)

Vorklengte Tot. lengte Vorklengte Tot. Lengte
Snoekbaars 1 349 337 340
Winde 2 600.7 179 197 350 390
Baars 17 513.1 55 59 290 307
Blankvoorn 107 778.5 38 42 164 184
Zonnebaars 1 14.8 88 92
Riviergrondel 71 621.8 38 43 160 176
Bermpje 18 35.8 36 79
Paling 17 466.0 189 580
Am. rivierkreeft 8 92.5
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16. Plateaux Hageven

Een onderzoek naar het visbestand in het natuurgebied Plateaux Hageven was gepland door de
vissenwerkgroep van de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA). Omdat het gebied potenties
vertoonde als leefgebied voor de Grote modderkruiper werd contact opgenomen met de Universiteit
Antwerpen – Onderzoeksgroep ecosysteembeheer. In onderlinge samenwerking werd een
visbestandsopname uitgevoerd door middel van elektrovisserij. Wegens tijdsgebrek en
schoningswerkzaamheden in het gebied werden geen flesvallen of amfibiefuiken gebruikt voor het
onderzoek naar het voorkomen van de Grote modderkruiper. De resultaten van de bemonsteringen
kunnen geraadpleegd worden in het rapport Gaethofs & Van Liefferinge (2003) : Ichthyologische
Exploratie van de Afwateringssloot van het Kanaal Bocholt-Herentals naar de Vloeiweiden “de Pelter
Heggen” in het Grensoverschrijdend Natuurreservaat “De Plateaux – Hageven”. 

Er werden geen Grote modderkruipers aangetroffen in het gebied.

Met bijzondere dank voor de assistentie bij het veldwerk :
Dieter Foqué, Dimitri Van Pelt, Yana Foqué, Eveline Foqué, Jelle De Smet, Nander Van Praet,
Johan Foqué, Rombout Van Eekelen, Hans Kroodsma, Wim Slabbaert, Tom Verschraegen, Pieter
Seeuws, Eddy Feyen en alle anderen die ik vergeten vermelden heb.

Dirk Bauwens (IN) en Daniël Sanders (VLM) voor het ter beschikking stellen van de amfibiefuiken.
Johan Coeck en Alain Dillen (IN) voor het ter beschikking stellen van de kwabaalfuiken.

Eva De Bruyn en Lieve Clement voor de waterkwaliteitsanalysen

Aan al de anderen met dank voor het verschaffen van de informatie omtrent de verspreiding van de
Grote modderkruiper en de toelating voor de bemonsteringen in de geselecteerde gebieden.


	Inhoudstafel
	Inleiding
	Literatuurstudie
	Algemene habitatvoorkeur van de Grote modderkruiper
	Aanpassingen aan extreme situaties
	Aanpassingen aan fluctuerende waterstand / droogtes
	Zuurstoftolerantie
	Migratie / activiteitscycli

	Ecologie
	Fysico-chemische waterkwaliteit
	Substraat
	Vegetatie
	Algemene synthese van de ecologie

	Begeleidende soorten
	Verspreidingsgegevens
	Algemene verspreiding
	Verspreiding in Vlaanderen
	Bekken van de Schelde
	Ijzerbekken
	Maasbekken
	Algemene synthese van de verspreidingsgegevens in Vlaanderen



	Materiaal en Methoden
	Steekproeven naar het voorkomen van de Grote modderkrui˜per in Vlaanderen
	Bemonsteringswijze
	Keuze van de studiegebieden

	Populatiegrootte en leefbaarheid in het Goorken
	Keuze van de locaties
	Populatieschatting op basis van de Jolly-Seber methode

	Analyse van de waterkwaliteit in het Goorken

	Resultaten & bespreking
	Steekproeven naar het voorkomen in Vlaanderen
	Preliminair onderzoek naar de werking van de flesvallen
	Voorkomen van Grote modderkruiper in Vlaanderen

	Populatiegrootte en leefbaarheid in het Goorken
	Populatiegrootte
	Densiteitsschatting
	Populatiestructuur
	
	Ni
	Ni



	Analyse van de waterkwaliteit in het Goorken

	Toetsing van het gevoerde beheer in het Goorken aan de ecologische eisen van de Grote modderkruiper
	Gevoerde beheer in het Goorken
	Scheiding hydrologisch systeem Wamp / Moeras?
	In hoeverre is de populatie van het Goorken geïs�
	Is het geschikte habitat in voldoende mate aanwezig?
	Bedreigingen en bescherming

	Conclusie en aanbevelingen
	Referenties
	
	
	1. Mechels Broek
	2. Molsbroek
	3. De Zegge
	4. Donkmeer
	5. Ronde Put
	6. Limburgs Vijvercomplex
	7. Het Broek
	8. Malesbroek
	9. ‘t Goorken
	10. Boerekreek en Bentillekreek
	11. Schulensmeer en omstreken
	12. Rode Del
	13. Webbekombroek
	14. Torfbroekvijver
	15. Den Diel
	16. Plateaux Hageven




