E-N IEUWSBRIE F

13 feb. 2012

Zwemmen er vissen in Onze Dommel?
Vorig jaar, in juni, werd het visbestand in de bovenloop van de
Dommel onderzocht door de Vissenwerkgroep van LIKONA
(Limburgse Koepel voor Natuurstudie). Door dit onderzoek, vooraleer de acties van ‘Onze Dommel’ worden uitgevoerd, kunnen we
de nultoestand meten.
Het bevissen van de Dommel gebeurde door ‘elektrovisserij’. Hierbij wordt een elektrisch veld gemaakt in het water. De vissen die
zich in dit elektrische veld bevinden, worden verdoofd en kunnen
worden opgeschept. Zodra de vissen uit het elektrische veld zijn,
komen ze weer bij. Een goed uitgevoerde elektrovisserij levert geen
schade of sterfte onder de gevangen vissen op.
De bovenloop van de Dommel, vanaf de samenvloeiing met de Bolissenbeek tot aan de Steenweg Linde, telde 14 soorten. Enkele
bijzonderheden zijn de vangsten van verschillende grote palingen,
een handvol serpelingen, 1 jonge beekforel en de vangst van enkele
riviergrondels. De overige aangetroffen soorten zijn Amerikaanse
hondsvis, blankvoorn, blauwbandgrondel, giebel, driedoornige
stekelbaars, rietvoorn, tiendoornige stekelbaars, vetje, zonnebaars en
winde. Hoger in het stroomgebied, voorbij het centrum van Peer,
werd er enkel tiendoornige- en driedoornige stekelbaars in beperkte
aantallen uit de Dommel opgevist.
De visstand in ‘onze’ Dommel is echter nog niet wat het zou
moeten zijn. Er moet dus dringend iets gebeuren om vissen meer
kansen te geven. Maar welke acties kunnen we nemen?
Om het leefgebied van vissen te herstellen, zijn er 3 soorten acties
nodig. Ten eerste moet de waterkwaliteit verbeteren. Brongerichte
maatregelen die de inspoeling van meststoffen, bestrijdingsmiddelen
en gronddeeltjes naar de beek afremmen, zoals beekranden, zullen
de waterkwaliteit doen verbeteren. Ten tweede kunnen vissen alleen
overleven in een beek als er ook voldoende schuilplaatsen aanwezig zijn. De inbreng van groot dood hout (vb. omgevallen boomstronken) dwars op de waterloop kan al soelaas brengen. Een derde
groot probleem is dat de vissen in de benedenloop van de Dommel,
zoals bermpje, riviergrondel, kopvoorn en serpeling, vandaag niet
tot in de bovenloop kunnen zwemmen door de vismigratieknelpunten. De talrijke stuwen en bodemvallen vormen een belemmering
voor de vissen om hun leefgebied uit te breiden.
Voor het herstel van de vispopulatie is er in de Dommel dus nog
aardig wat werk voor de boeg. In het actieplan van ‘Onze
Dommel’ staan echter heel wat maatregelen die de vissen ten
goede zullen komen. Het ombouwen van enkele bodemvallen in
Linde tot vistrappen is alvast een eerste stap in de goede richting. In
het actieplan van ‘Onze Dommel’ werd ook afgesproken om een
stukje Dommel in natuurgebied niet meer te ruimen. Daardoor zal er
meer dood hout in de beek komen en dus meer schuilplaatsen voor
vissen. Bovendien werden er door landbouwers al verschillende
kilometers beekranden aangelegd langs de Dommel.
Hopelijk zullen deze acties ertoe leiden dat er bij de volgende bevissing een grotere vangst is en er dus meer vissen zich thuis voelen in
onze Dommel!
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