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Samenvatting

In deze masterproef werd getracht een inzicht te krijgen in het migratiepatroon van de

snoek aan de hand van een telemetriestudie, uitgevoerd in de IJzer tussen november 2010

en december 2011. Deze telemetriestudie leverde posities, tot één meter nauwkeurig, op

van 15 adulte snoeken doorheen de tijd. Op basis van deze locaties konden de minimale

migratie-afstand per dag (MMAD) en per uur (MMAU) alsook de home range berekend

worden. In deze masterthesis werd onderzocht welke factoren een effect hebben op dit

migratiepatroon. De resultaten suggereren dat de seizoenale beweging van snoeken het

grootst is tijdens de winter en paaiperiode, en het laagst gedurende de zomer. Ondanks

geschikte paaiplaatsen nabij de gebieden waar de snoek de meeste tijd gedurende het

jaar doorbracht, verkozen enkele snoeken om te paaien in verder afgelegen paaiplaatsen.

De gevolgde snoekpopulatie kan onderverdeeld worden in sedentaire en mobiele snoeken

waarbij het merendeel mobiel is. De kernel schatting van de ’utilization distributies’

tonen aan dat de meeste gevolgde snoeken geen beperkte home ranges hebben en dat

zij gebruik maken van een groot gedeelte van de IJzer. De home ranges in de winter en

paaiperiode zijn beduidend groter dan deze in de zomer.

Verder werd in deze masterproef via lineair inverse modellering (LIM) een voedselweb

opgesteld dat op basis van de nutriëntenstatus van de rivier voorspellingen kan genereren

van de draagkracht voor snoek. De nutriëntenstatus werd in de winterperiode op drie

verschillende locaties in het studiegebied bemonsterd. De resultaten van deze studie sug-

gereren dat de koolstofstromen in de wintervoedselwebben voornamelijk geregeld werden

door macrofyten, detritus en bacteriën. De resultaten geven verder ook aan dat op basis

van de winternutriëntenstatus 6-10 snoeken per hectare kunnen overleven in het studiege-

bied. Het voedselwebmodel vormt in zijn huidige constitutie een gegronde basis voor een

verdere uitbouw in de toekomst. Zo zouden interacties tussen vissen en watervogels of

consumptie van amfibiën door snoek nog toegevoegd kunnen worden.





Abstract

In this thesis an attempt was made to gain insight into the migration pattern of northern

pike based on a telemetry study conducted between november 2010 and december 2011

in the river Yser. This telemetry study provided positions, accurately up to one meter,

of 15 adult northern pikes during this time. Based on these positions the minimum

migration distance per day (Dutch: MMAD) and per hour (Dutch: MMAU) as well as

the home range could be calculated. This thesis investigates which factors have an effect

on the migration pattern. The study suggests that the biggest seasonal movement of

northern pike takes place during the winter and spawning period, and the least during the

summer. Despite suitable spawning areas nearby the regions where the pike spent most

of his time during the year, a few pike elected to breed in more distant spawning areas.

The pike population that was followed during this study, can be divided into sedentary

and mobile pikes, with the majority of pikes being mobile. The kernel estimation of the

utilization distributions shows that most of the home ranges of the followed pikes are

not limited as the pikes use a large part of the Yser. The home ranges in winter and

spawning period are significantly bigger than in summer.

Furthermore, a food web based on the nutrient status of the river was developed by

linear inverse modelling (LIM) to generate estimations of the carrying capacity for pike.

The nutrient status was sampled at three different locations in the study area during

winter. The results of this study suggest that the carbon flows in winter food webs were

mainly arranged by macrophytes, detritus and bacteria. The results indicate that based

on the winter nutrient status 6 to 10 pikes per hectare can survive in the study area. The

food web model in his current constitution forms a founded basis for further expansion

in the future. For example, interactions between fish and water birds or consumption of

amphibians by pike could still be added.





Inleiding

De snoek (Esox lucius L.) is een vissoort die zeer specifieke eisen stelt naar habitat

toe. Gedurende zijn levenscyclus maakt de snoek gebruik van verschillende habitats

die verspreid liggen in de rivier en sterk gebonden zijn aan vegetatie (Goethals et al.,

2006). De snoek is in de Vlaamse wateren de toppredator. Het voorkomen van snoek in

een zoetwaterecosysteem wijst dan ook op een goede ontwikkeling van de onderliggende

trofische niveaus.

Op het einde van de 19de eeuw en aan het begin van de 20ste eeuw kwam de snoek

nagenoeg overal in België voor met uitzondering van de snelstromende riviertjes in de

Ardennen (Vandelannoote et al., 1998). In de daarop volgende periode is de status van

de snoek sterk achteruitgegaan als gevolg van een slechte waterkwaliteit en habitatdegra-

datie. De industriële periode na wereldoorlog II en het gëıntensiveerd landgebruik hebben

geleid tot eutrofiëring en vervuiling van het oppervlaktewater met een grote vissterfte tot

gevolg (Denayer & Belpaire, 1997). Naast de waterpollutie heeft ook de vernieling van

habitats door het onder andere rechttrekken van rivieren en de aanleg van cultuurtech-

nische oeverversteviging ter bevordering van de landbouw en scheepvaart, geleid tot een

vermindering van het snoekbestand. Een bijkomende druk die eveneens de uitdunning

van snoekpopulatie veroorzaakte, was de overbevissing van snoek, die erg geliefd is bij

sportvissers (Vandenabeele et al., 1998). De bovenvermelde oorzaken bemoeilijkten het

in stand houden van levenskrachtige populaties van snoek, die op zich al niet groot zijn

omdat snoek een toppredator is (Maes et al., 2004).

Om de snoekpopulatie in Vlaanderen te herstellen dienen de kwaliteit en de structuur

van de waterlopen geoptimaliseerd te worden. Momenteel wordt bij het beheer van de

snoekpopulatie vooral gefocust op de specifieke habitateisen van de snoek. Hiervoor

wordt gebruik gemaakt van habitatgeschiktheidsmodellen en habitatgebaseerde popu-

latiemodellen. Deze modellen kunnen het belang van omgevinsvariabelen en het effect

van het veranderen van het habitat inschatten. De bestaande modellen kunnen echter

geen beheersproblemen oplossen in verband met ruimtelijke aspecten (Zarkami, 2008).



2 . INLEIDING

Concreet is er binnen het beheer van snoekpopulaties nood aan een expliciet en dy-

namisch model. De huidige modellen voorspellen de snoekpopulatie op basis van enkele

sleutelkenmerken van het habitat maar verstrekken geen informatie omtrent de ruimtelijke

dynamiek. Een beter inzicht in de ruimtelijk dynamiek is noodzakelijk voor een effectief

beheer. Zo is kennis over de ruimtelijk verspreiding van het ideale habitat in het wa-

terlichaam alsook de kwaliteit van de migratiewegen cruciaal voor een succesvol beheer.

Deze inzichten dragen bij tot verhoogde slaagkansen van uitzettingen en natuurtech-

nische, milieubouwkundige projecten (Pauwels et al., 2010).

De masterproef kadert in het doctoraat van Ine Pauwels met als doel een ruimtelijk

expliciet en dynamisch model te ontwikkelen dat de evolutie van de snoekpopulatie in

de waterlopen kan voorspellen. Het model kan een handige instrument zijn voor het

testen van verschillende invloeden en mogelijke beheersmaatregelen waardoor het beheer

en beleid van waterlopen kan geoptimaliseerd worden.

In dit eindwerk werd getracht het migratiepatroon van de snoek in de IJzer (West-

Vlaanderen) te onderzoeken aan de hand van data die verzameld werden tussen novem-

ber 2010 en januari 2012 door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en

het labo voor aquatische ecologie (UGent). Eveneens werd onderzocht wat het effect van

de nutriëntenstatus van de rivier is op de draagkracht van snoek. Tijdens de analyse

van het migratiepatroon werd bestudeerd of de migratiedynamiek sterk verschilt naarge-

lang de periode van het jaar, periode van de dag en het geslacht. Daarnaast werd een

inschatting gemaakt van de grootte en locatie van de ’home range’ van ieder studiedier.

Vervolgens werd op basis van lineaire inverse modellering (LIM) een voedselwebmodel

voor snoek opgesteld, die een inschatting maakt van de draagkracht van snoek in termen

van voedselbeschikbaarheid, met als case de Burggravenstroom in Oost-Vlaanderen. Dit

model zou als submodel kunnen gëıncorporeerd worden in het ruimtelijk expliciet en

dynamisch model.

Inzichten in het migratiepatroon leveren nuttige informatie op voor het afwegen van mo-

gelijke beheersacties. Aangezien de meeste beheersmaatregelen heel arbeidsintensief en

kostelijk zijn, is het aangewezen om een inschatting te kunnen maken over de effectiviteit

van de beheersmaatregelen. Aan de hand van het voedselwebmodel kunnen afwijkingen

tussen de gemeten en het geschatte aantal snoeken worden waargenomen. Deze afwij-

king kan een belangrijke indicatie zijn voor de aanwezigheden van knelpunten zoals een

ontoereikende habitat- of waterkwaliteit of overdadige bevissing.



Hoofdstuk 1

Literatuurstudie

1.1 Ecologie en status van de snoek

1.1.1 Systematiek en morfologie

De snoek (Esox lucius L.) heeft een langwerpig, rond lichaam met een geelwitte buik.

Afhankelijk van de omgeving verandert de rest van het lichaam van groenbruin tot grijs-

bruin (Craig, 1996; Goethals et al., 2006). De laterale tekening zijn wit-gele strepen op

een donkere achtergrond (Figuur 1.1). Deze bootsen de stengels van de vegetatie na, wat

een uitstekende camouflage is. Bij oudere snoeken, die meer in open water vertoeven,

verandert het camouflagepatroon in een goud-geel stippenpatroon, dat de schaduw van

het wateroppervlak op rivierbodem nabootst (Craig, 1996; de Laak & van Emmerik,

2006). Via de zijlijn op zijn flank kan hij voorbij zwemmende prooien detecteren (de

Nie, 1997). Kenmerkend voor de snoek is zijn lange, brede, afgeplatte bek die voorzien

is van scherpe tanden. De grote ogen die hoog in de kop zijn ingeplant en de ver naar

achter geplaatste rug- en anaalvin helpen deze visuele predator om zijn prooi razend-

snel te verschalken. De borst- en buikvin zijn laag ingeplant op het lichaam (de Nie,

1997). Mannelijke snoeken groeien trager dan hun vrouwelijke soortgenoten. Vrouwelijke

snoeken kunnen een lengte bereiken van wel anderhalve meter terwijl mannetjes zelden

groter worden dan één meter (Goethals et al., 2006).

Figuur 1.1: Afbeelding en tabel met classificatie van de snoek. (Bron: www.soortenbank.nl,
gelezen 2011)
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1.1.2 Verspreiding

De snoek is vrij heterogeen verspreid en komt vooral voor in de koude en gematigde zones

boven 40° NB (Figuur 1.2). Deze verspreiding wordt holarctisch genoemd. Esox lucius

L. is anders dan de meeste soorten van het Esox genus circumpolair verspreid waardoor

hij over het grootste geografische verspreidingsgebied beschikt (Maes et al., 2004; Raat

et al., 1988).

Figuur 1.2: Verspreiding van de snoek over de wereld en in Europa. (Bron: Goethals et al.,
2006; Maes et al., 2004).

In Europa komt de snoek quasi overal voor behalve in de meest zuidelijke delen: Zuid-

Italië, het Iberische schiereiland, Dalmatië en de Krim. Eveneens is hij afwezig in de

Arctische kustvlakten van Rusland en Scandinavië alsook noordelijker dan 60° NB in

Noorwegen (Figuur 1.2)(Maes et al., 2004).

Hoewel de snoek een zoetwatersoort is, zijn er rapporteringen van snoeken in de Baltische

Zee. Dit toont aan dat de snoek brakke ecosystemen kan tolereren. Toch zijn lage

alkaniteitswaarden noodzakelijk in de levenscyclus van de snoek, meer bepaald in de

paaiperiode (Maes et al., 2004).

1.1.3 Status van de snoek in België

Op het einde van de 19de eeuw en aan het begin van de 20ste eeuw kwam de snoek

nagenoeg overal in België voor met uitzondering van de snelstromende riviertjes in de

Ardennen (Goethals et al., 2006; Vandelannoote et al., 1998). Sinds de jaren ’50 is er een

sterke daling van het snoekbestand en het visbestand in het algemeen opgetreden (Van-

denabeele et al., 1998). De twee hoofdoorzaken hiervoor waren de slechte waterkwaliteit
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en habitatdegradatie. De slechte waterkwaliteit was onder andere te danken aan het

lozen van huishoudelijk en industrieel afvalwater, afspoelen van pesticiden en herbiciden

afkomstig van naburige landbouwgronden (Goethals et al., 2006; Maeckelberghe, 2003).

Naast de slechte waterkwaliteit is ook de structurele kwaliteit van rivieren vanaf 1950

sterk achteruitgegaan. De habitats kunnen direct vernield worden door bijvoorbeeld op-

stuwing, kanalisatie en aanleg van cultuurtechnische oeverversteviging, alsook indirect

ten gevolge van waterpollutie. Een bijkomende, weliswaar kleinere, druk die eveneens

een daling in de snoekpopulatie heeft veroorzaakt, is de overbevissing door sportvissers

(Vandelannoote et al., 1998; Vandenabeele et al., 1998).

Toch is er momenteel een gunstige evolutie merkbaar in het snoekbestand. De voorbije

twee decennia werden tal van inspanningen geleverd om vooral de slechte waterkwaliteit

te verbeteren. Zo werd de vuilvracht op verschillende rivieren sterk teruggedrongen wat

een (gedeeltelijk) herstel opleverde. Het grootste gevaar met betrekking tot de pollu-

enten bevindt zich in het riviersediment waarin onder andere zware metalen accumuleren

die zeer schadelijk kunnen zijn voor snoek en vissen in het algemeen (Vandelannoote et

al., 1998). Het slib is ook nog in een ander opzicht schadelijk aangezien het slib de

eitjes na de afzetting, kan verstikken (Goethals et al., 2006). De adulte snoek is re-

latief tolerant wat betreft waterverontreiniging (Goethals et al., 2006). Toch dient er

voldoende zuurstof in het water aanwezig te zijn anders treden er immers groeilimitaties

op (Margenau et al., 2008). Waterverontreiniging veroorzaakt niet alleen een belangrijke

sterfte bij snoekpopulatie zelf maar ook bij zijn prooivissen (Vandelannoote et al., 1998).

Om habitatdegradatie tegen te gaan, worden verschillende maatregelen genomen, zoals

onder andere de aanleg van paaiplaatsen en de aanleg van vooroevers, gevormd door

paalrijen (Mouton et al., 2011). De habitatdegradatie heeft vooral een grote invloed

op de voorplanting van de snoek. Deze is immers voor zijn reproductie aangewezen op

overstromende weilanden of vegetatierijke zijgrachten (Denayer & Belpaire, 1997). De

reeds kleine snoekpopulaties, die het gevolg zijn van zijn status als toppredator, en de

slechte algemene milieukwaliteit bemoeilijken het in stand houden van levenskrachtige

populaties (Maes et al., 2004).

1.1.4 Status van de snoek in de IJzer

Na onderzoek in 1949 werd de IJzer omschreven als een visrijke rivier met tal van vis-

soorten. In die tijd werd de snoek ook vaak bevist in de polderwaterlopen (Denayer

& Belpaire, 1997; Vandenabeele et al., 1998). De geleidelijke afname van het witvis-

bestand gedurende 1950 en 1970 leidde tot een drastische achteruitgang van roofvissen

zoals snoek en baars (Vandenabeele et al., 1998). Omwille van het arm visbestand kreeg
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de IJzer in 1976 de status van onstabiel ecosysteem (Denayer & Belpaire, 1997). Enkel

pollutiebestendige vispopulaties konden hierin overleven (Vandelannoote et al., 1998).

De visbestandsopnames uitgevoerd in 1996 door het Instituut voor Bosbouw en Wildbe-

heer (nu het INBO) toonde aan dat de IJzer zich aan het herstellen was. 27 verdwenen

vissoorten doken terug op in de IJzer waaronder ook de snoek. Maatregelen inzake de

fysische kwaliteit van de waterloop zoals het heraanleggen van meanders, de inrichting

van oeverzones, de aanleg van paaiplaatsen en het creëren van een ecologische verbinding

langsheen een migratieknelpunt zorgden voor een verder herstel van de snoekpopulatie

(Mouton et al., 2011; Vandelannoote et al., 1998; Vandenabeele et al., 1998). Tijdens een

recente visbestandsopname in 2011 werden snoekindividuen kleiner dan 20 cm gevangen,

wat wijst op een natuurlijke rekrutering van de snoek in de IJzer (Simoens et al., 2006)

(Figuur 1.3).

Figuur 1.3: Lengte-frequentie distributie van de snoeken gevangen tijdens de visbestandsop-
name in 2011 in de IJzer. (Bron: visapp.milieuinfo.be, gelezen in 2012).

1.1.5 Status van de snoek in de Burggravenstroom

Op 16 december 1986 werd een eerste visbestandsopname uitgevoerd langsheen één oever

van de Burggravenstroom over een afstand van 1 km door middel van elektrovisserij waar-

bij zeven verschillende soorten werden gevangen (Bijlage A.1). In 1987 werd opnieuw

een visbestandsopname uitgevoerd, maar nu werden beide oevers bemonsterd via elektro-

visserij. De soortendiversiteit was licht achteruitgegaan aangezien slechts 10 vissoorten

opgevist werden (Bijlage A.1) (Samsoen, 1989). In 1998 werd via elektrovisserij op vijf

verschillende locaties in de Burggravenstroom opnieuw het visbestand bemonsterd. Tij-

dens deze campagne werden 12 vissoorten gevangen (Bijlage A.2). 14 vissoorten werden
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in 2004 gevangen, eveneens via elektrovisserij, waarvan 4 van de 5 locaties dezelfde waren

als deze in 1998. Op elke locatie werd vastgesteld dat de visbiodiversiteit lichtjes was

toegenomen (Bijlage A.3). Naast enkele kleine verschuivingen is het visbestand bijna

identiek aan het visbestand van 1998 (Samsoen, 1999; Van Thuyne et. al., 2004). Vis-

bestandopname in 2009 toonde aan dat de visdiversiteit in de Burggravenstroom er licht

op achteruit was gegaan ten opzichte van 2004. Slechts 10 vissoorten werden gevangen

tijdens de elektrovisserij in 2009 (Van Thuyne & Breine, 2010). In de Burggravenstroom

is eveneens natuurlijke rekrutering van snoek aanwezig aangezien tijdens de afvissing in

2009 snoeken kleiner dan 20 cm werden aangetroffen (Figuur 1.4). Alle visbestandsop-

names toonden aan dat de Burggravenstroom sterk gedomineerd wordt door blankvoorn.

Enkel in 2009 was er een sterke afname in het aantal gevangen blankvoorns. De biomassa

dominantie kende verschillende verschuivingen over de jaren heen. In de jaren ’80 waren

vooral karpersoorten dominant. In 1998 en 2004 nam zeelt de dominantie over om

uiteindelijk te evolueren naar een visbestand dat gedomineerd werd door snoek in 2009

(Tabel 1.1) (Van Thuyne & Breine, 2010). In Tabel 1.1 is te zien dat het percentage van

het aantal snoeken daalde terwijl het percentage aan biomassa toenam (Samsoen, 1989;

Samsoen, 1999; Van Thuyne et. al., 2004; Van Thuyne & Breine, 2010).

Figuur 1.4: Lengte-frequentie distributie van de snoeken gevangen tijdens de visbestandsop-
name in 2009 in de Burggravenstroom. (Bron: visapp.milieuinfo.be, gelezen in
2012).

Tabel 1.1: Aantal en biomassa verhoudingen van snoek in de Burggravenstroom.
Jaar 1986 1987 1998 2004 2009

Aantal snoek (%) 5 10 11 3 3
Gewicht snoek (%) 17 10 28 32 47
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1.1.6 Voortplanting en levenscyclus

De levenscyclus van de snoek omvat vier fasen. Ten eerste een embryonale fase waarin

de snoek zich in het ei bevindt. Vervolgens een larvale fase waarin de snoek zich voedt

met zijn dooierzak en volledig tot ontwikkeling komt. Tijdens de juveniele fase heeft de

snoek dezelfde gedaante als een volwassen exemplaar maar is hij nog niet geslachtsrijp.

De fase waarin de snoek geslachtrijp is, wordt de adulte fase genoemd (Inskip, 1982).

Tijdens de paaiperiode (februari-juni) trekken de snoeken meestal naar overstroomde wei-

landen langsheen rivieren, oevers, greppels of ander ondiepe waterlichamen waarin vege-

tatie aanwezig is (Goethals et al., 2006; Vandelannoote et al., 1998). Het vrouwtje die

meestal vergezeld wordt door twee kleinere mannetjes, zet zwemmend over de vegetatie

haar geel-oranje eitjes af in de hoop dat deze blijven vastkleven aan de vegetatie en niet

naar de bodem zinken waar ongunstige zuurstofcondities heersen (Goethals et al., 2006;

Harvey, 2009). De snoek produceert 20 000 tot 50 000 eieren per kg lichaamsgewicht

(Vandelannoote et al., 1998). Gedurende twee weken verblijven de eitjes daar zonder

ouderlijke zorg (Harvey, 2009). De embryonale ontwikkeling is omgekeerd evenredig met

de temperatuur van het water (Goethals et al., 2006).

Tijdens de larvale fase is de snoek sterk afhankelijk van de vegetatie. Het pas uitgekomen

embryo hecht zich verticaal vast met zijn aanhechtingsorgaan aan levend of afgestorven

plantenmateriaal (de Laak & van Emmerik, 2006; Goethals et al., 2006). Via deze

aanhechting wordt voorkomen dat het broed zich op de rivierbodem bevindt. Daar kan

tijdelijke zuurstofloosheid optreden wat de overlevingskansen doet dalen. Ook vermindert

dit het risico op het verstopte kieuwen door klei- en stofdeeltjes. De dooierzak voorziet

het ’hangend broed’ van zuurstof (de Laak & van Emmerick, 2006). Naast beschutting

tegen potentiële predatoren, is de vegetatie ook een uitstekende foerageerplaats. De

vegetatie is immers het habitat van vele voedselbronnen van de snoekjes. De snoeklarven

voeden zich aanvankelijk met kreeftachtigen, waarna ze vrij snel overschakelen op macro-

invertebraten en visseneieren om uiteindelijk steeds grotere vissen te verorberen (de Nie,

1997; Goethals et al., 2006; Vandelannoote et al., 1998). Soms treedt er ook kannibalisme

op door oudere soortgenoten. Dit is vooral afhankelijk van de biomassa aan grotere

snoeken, de biomassa aan prooien en de hoeveelheid en densiteit van de vegetatie die

voor beschutting kan zorgen (Craig, 1996).

Bij een lengte van ongeveer 65 mm start de juveniele fase. De groei van de snoek is

afhankelijk van de temperatuur, voedselbeschikbaarheid en groeisnelheden in de voor-

gaande levensfasen. Anders dan in de vorige levensstadia verkiest de adulte snoek een

verschillend leefmilieu met andere waterdiepte en aquatische macrofyten. In de zomer
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vertoeven adulten in open water. Hoe groter de afmeting van de snoek, hoe groter de

kans dat deze zich in diepere, onbegroeide wateren bevindt (Harvey, 2009). Toch speelt

de vegetatie nog steeds een belangrijke rol. Tijdens de jacht verschuilt de volwassen

snoek zich in de dichte vegetatie wachtend op een voorbij zwemmende prooi (Goethals

et al., 2006). Naast vissen behoren ook amfibieën, muizen, ratten en watervogels tot

zijn dieet (Harvey, 2009). De snoek is een visuele predator. Toch zijn er rapporten van

blinde snoeken die lang kunnen overleven. Dit is vooral te danken aan hun zijlijn die

gevoelig is voor waterbewegingen (Goethals et al., 2006).

1.2 Beheer voor het herstel van snoekpopulaties

In sectie 1.1.3 werd reeds aangehaald dat een slechte waterkwaliteit en habitatdegradatie

hebben geleid tot een sterke achteruitgang in de snoekpopulaties in verscheidene Vlaamse

rivieren. Verder in deze masterproef wordt ook dieper ingegaan op deze oorzaken en de

beheersmaatregelen die genomen worden of kunnen genomen worden in de toekomst om

terug een goede snoekpopulatie te bekomen in de Vlaamse waterlopen.

Het beheer van de waterlopen wordt door verschillende instanties uitgevoerd, afhanke-

lijk van het type en categorie van de waterloop. Er worden twee type waterlopen

onderscheiden nl. de bevaarbare en de onbevaarbare waterlopen. Het beheer van de

bevaarbare waterlopen is vooral toegespitst op de transportfunctie en de waterbeheers-

ingsfunctie van deze rivieren (Vandelannoote et al., 1998). De bevaarbare waterlopen

in Vlaanderen worden beheerd door de waterwegbeheerders van het beleidsdomein Mo-

biliteit en Openbare Werken (MOW). Waterwegen en Zeekanaal NV en zijn territoriale

afdelingen beheren en exploiteren de bevaarbare waterwegen in het westen en in het

centrum van Vlaanderen. De drie territoriale afdelingen zijn de afdeling Zeeschelde,

de afdeling Bovenschelde en de afdeling Zeekanaal. De IJzer en het IJzerbekken word-

en beheerd door de afdeling Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en

Kust (www.vlaanderen.be, gelezen in 2012). De onbevaarbare waterlopen worden verder

opgedeeld in 3 categorieën. Onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie worden beheerd

door de Vlaamse milieumaatschappij (VMM). Het beheer van de waterlopen van resp.

2de en 3de categorie worden beheerd door resp. de provincies, de gemeenten en polders

en wateringen (www.provant.be, gelezen in 2012; www.vmm.be, gelezen in 2012).

Eén van de grootste oorzaken van de slechte waterkwaliteit in de Vlaamse rivieren is

het periodiek of continu lozen van ongezuiverd huishoudelijk of industrieel afvalwater

in waterlopen (Goethals et al., 2006). De voorbije jaren werden door Aquafin heel wat

werken uitgevoerd om de meeste gezinnen aan te sluiten op het rioleringsnetwerk. Via
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dit rioleringsnetwerk wordt het afvalwater pas na een purificatie door een centrale wa-

terzuiveringsinstallatie terug in de waterloop geloosd (Aquafin, 2011). Vooral op het

platteland vormden huishoudelijke lozingen een probleem aangezien de huizen te ver van

het bestaande rioleringsnetwerk waren gelegen (Goethals et al., 2006). Naast lozingen

zorgen overstorten eveneens voor vervuiling van het oppervlaktewater. Bij een hevige re-

genbui raakt het rioleringsnetwerk dat afvalwater en neerslagwater samen afvoert, over-

belast (Provincie Zeeland, 2009; Vandelannoote et al., 1998). Verdere investeringen

in het scheiden van afvalwater en regenwater zijn aangewezen (www.vlario.be, gelezen

in 2011). Voor het behandelen van overstorten worden wachtbekkens uitgegraven die

voorzien zijn van plantensystemen (Goethals et al., 2006).

De nutriëntenvrachten, afkomstig van de landbouwsector, die afspoelen naar oppervlak-

tewateren hebben ook een niet te onderschatten invloed op de waterkwaliteit (Goethals

et al., 2006). Onder impuls van het mestdecreet en de verschillende mestactieplannen

(MAP I en MAP II) werden maatregelen opgelegd om de overbemesting in Vlaanderen

aan banden te leggen (Vandelannoote et al., 1998). Een eerste beheersmaatregel is het

minder uitvoeren van drijfmest zodat deze minder kan afspoelen naar oppervlaktewa-

teren. Daarnaast kunnen bufferstroken aangelegd worden tussen de landbouwgrond en

de waterloop (Goethals et al., 2006). Het MAP stelt immers voorop dat bemesting ver-

boden is binnen een afstand van vijf meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van de

waterloop (Vandelannoote et al., 1998). De aanleg van bufferstroken langsheen water-

lopen biedt drie voordelen. Ten eerste vermindert de aanwezigheid van een niet-bemeste

strook aan de rand van de waterloop de directe aanvoer van nutriënten naar het op-

pervlaktewater. Ten tweede fungeert de strook eveneens als buffer voor uitgespoelde

stikstof en fosfor aanwezig in het grondwater. In de bufferstrook vinden diverse pro-

cessen plaats die de input van fosfor en stikstof naar de waterloop reduceren of zelfs

volledig teniet doen (Claeys et al., 2007). Ten slotte zijn bufferstroken ook zeer effectief

in het bestrijden van bodemerosie. Erosie is niet enkel schadelijk voor de landbouw, ook

de waterlopen ondervinden heel wat problemen ten gevolge van eroderende oevers. De

waterloop vertroebelt en het risico op dichtslibbing stijgt (Claus et al., 2006).

De laatste decennia hebben de meeste rivieren in Vlaanderen hun natuurlijk karakter ver-

loren. De toenemende scheepvaart en overstromingscontrole hebben tot gevolg dat er een

verlies is aan structuurvariatie en dat de migratiemogelijkheden voor vissen gelimiteerd

zijn (Coeck, 2002; Martens, 2007).

Om waterlopen bevaarbaar te maken werden rivieren gekanaliseerd. Hierbij werden de

meanders afgesneden van de waterloop en ontoegankelijk gemaakt voor de visfauna.

Verder veroorzaakt de scheepvaart een sterke golfslag waardoor de oevers afkalven.
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Om dit fenomeen te vermijden werden de oevers verstevigd met betonnen construc-

ties (Mouton et al., 2011). Op dergelijke oevers is plantengroei die, zoals reeds eerder

vermeld gedurende de levenscyclus van de snoek een belangrijk paaisubstraat, opgroei-,

foerageer-, schuil- of rustgebied is, uitgesloten (Mouton et al., 2011; Vandelannoote et

al., 1998). Voor het herstel van deze foerageer-, schuil- en rustplaatsen dienen beheers-

maatregelen uitgevoerd te worden die de betonnen oeverconstructies vervangen door

natuurlijke oevervegetatie door beplanting of herbeplanting (Vandelannoote et al., 1998;

www.vismigratie.be, gelezen in januari 2012).

Het paaihabitat is essentieel voor de instandhouding van de snoekpopulatie. Om een

geschikt paaigebied te realiseren, zijn vloedvlaktes of stilstaande verbonden waterlichamen

zoals oude meanders of poldersloten met geschikte vegetatie, nodig. De focus van de be-

heersmaatregelen is gericht op het beschermen van de nog bestaande paaigebieden en

het aanleggen van nieuwe paaigebieden (Goethals et al., 2006). Waar de topografie het

toelaat kunnen oude afgesneden meanders terug verbonden worden met de waterloop

zodat een nevengeulensysteem ontstaat (www.inbo.be, gelezen in 2012).

Blokkering van de migratieroutes naar de paaiplaatsen heeft ook een sterke invloed op de

status van de snoekpopulatie. Beheersmaatregels om dit probleem te verhelpen, bestaan

uit het verwijderen van migratieknelpunten zoals stuwen, duikers, sluizen en gemalen

(Goethals et al., 2006). Indien deze knelpunten onmogelijk kunnen worden opgelost,

kunnen door het aanleggen van vispassages (bypasses) (Figuur 1.5) de belemmerende

constructies omzeild worden (www.vismigratie.be, gelezen in 2011).

Figuur 1.5: Oplossen van een vismigratieknelpunt door middel van een vispassage. (Bron:
Kroes et al., 2005).
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Een andere beheersvorm is het uitzetten van jonge snoeken. Deze maatregel kan noodza-

kelijk zijn om de verdere achteruitgang van het snoekbestand tegen te gaan en indien

mogelijk zelfs een goede snoekpopulatie te ontwikkelen. Op voorwaarde dat, met uit-

zondering van de paaiplaats, alle habitats gedurende het leven van de snoek aanwezig

zijn, kan een uitzetting van jonge snoeken aangewezen zijn opdat een zichzelf instand-

houdende snoekpopulatie zich kan ontwikkelen en handhaven. Ook kan dit een oplossing

zijn indien er wel een paaiplaats aanwezig is, maar door een hoge organische belasting en

zuurstoftekort de eieren dreigen te verstikken. Wanneer reproductie niet mogelijk is door

een beperkende waterkwaliteit (te lage pH, niet optimale temperatuur), kan uitzetting

een oplossing bieden (Goethals et al., 2006).

Herintroductie van de snoek is noodzakelijk indien de snoek in de waterloop helemaal

verdwenen is. Voor de uitzetting dient echter nagegaan te worden of de oorzaken van de

uitsterving van de snoek in die waterloop zijn opgelost. De waterloop moet voldoen aan

de randvoorwaarden (habitat en waterkwaliteit) van de snoek vooraleer de uitzetting

succesvol kan zijn (Goethals et al., 2006). Visuitzettingen zijn echter enkel relevant

indien hiermee de draagkracht van het milieu niet wordt overschreden (Vandelannoote

et al., 1998).

Door overbevissing bestaat de overgebleven snoekpopulatie slechts voornamelijk uit 0+

en eerstejaars snoeken. De overbevissing resulteert in de uitputting van de geslachtsrijpe

dieren. Gedeelten van een waterlichaam sluiten en de oevers ontoegankelijk maken voor

vissers zijn de meest effectieve manieren om overbevissing te bestrijden (Goethals et al.,

2006). In Vlaanderen wordt de riviervisserij geregeld door het Besluit van de Vlaamse

executieve (20 mei 1992) wat de uitvoering is van de wet van 1 juli 1954 op de riviervis-

serij. Voor de snoek werd in dit besluit een minimum vangstmaat van 45 cm en een

gesloten tijd van 1 januari tot 31 mei opgelegd. Het besluit verbiedt ook het meenemen

of vervoeren van levende vissen en legt een beperking op voor het aantal dode vissen die

mogen meegenomen worden. Voor snoek mag slechts één dood dier meegenomen worden

(Vandelannoote et al., 1998).

Uit voorgaande paragrafen blijkt dat zowel de nutriëntenstatus als het migratiepatroon

twee belangrijke factoren zijn voor het ontwikkelen van een levenskrachtige snoekpopu-

latie. De nutriëntenstatus bepaalt of de verschillende habitats in de rivier een gezond

voedselweb hebben dat voldoende voedsel kan genereren om de snoekpopulatie te on-

derhouden. Het migratiepatroon verstrekt informatie over welke habitats belangrijk

zijn voor de snoek en wanneer deze tijdens het jaar bezocht worden. De kennis van

de nutriëntenstatus en het inzicht in het migratiepatroon zijn daarom essentieel om de

snoekpopulaties zo goed mogelijk te beheren
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1.3 Migratiepatroon

1.3.1 Migratiedynamiek

De zoektocht naar een geschikte paai-, rust- en voedingsplaats vormen de belangrijkste

drijfveren voor vissen om binnenin aquatische systemen te migreren. Migratie kan door

verschillende redenen gestimuleerd worden zoals onder andere de bescherming tegen pre-

datie, migratie van winter- naar zomerhabitat en omgekeerd, wisselende habitateisen bij

opeenvolgende levensstadia en vlucht voor verontreiniging. De vrije migratie tussen de

verschillende habitats is essentieel voor het verhogen van de groei, de overleving en de

voortplanting van de snoek (Figuur 1.6) (Koed et al., 2006; www.vismigratie.be, gelezen

in januari 2012).

Figuur 1.6: Schema migratiepatroon van de snoek. (Bron: Coeck, 2002).

Uit een groot aantal studies blijkt dat de snoek de hoogste activiteit vertoont gedurende

de paaiperiode (Diana et al., 1977; Cook & Bergersen, 1988; Koed et al., 2006; Lu-

cas, 1992). Vrouwelijk snoeken zouden bovendien een grotere spontane zwemactiviteit

vertonen dan mannelijke snoeken, waarbij een significant effect werd gevonden van het

lichaamsgewicht (Koed et al., 2006; Vehanen et al., 2006). Het effect van het geslacht

wordt dus verklaard door het gewicht aangezien vrouwelijke snoeken grotere lichaams-

afmetingen hebben dan mannelijke snoeken (Vehanen et al., 2006).
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De studie uitgevoerd door Miller et al. (2001) rapporteerde dat de maximale migratie-

afstand 26.5 km/dag is. Deze migratiesnelheid varieerde afhankelijk van het seizoen.

Gedurende de winter was de snelheid zeer laag. Ook werd een verschil geobserveerd in

migratiesnelheid tussen twee opeenvolgende zomers. Miller et al. (2001) suggereerde

dat dit vermoedelijk te wijten was aan het verschil in watertemperatuur tijdens deze

zomers. Hoge watertemperaturen bëınvloeden de migratiesnelheid negatief. Meermaals

werd watertemperatuur als een belangrijke factor bevonden voor de migratiesnelheid

van de snoek (Casselman, 1978; Cook & Bergersen, 1988; Diana et al., 1977; Kobler

et al., 2008b; Koed et al., 2006; Miller et al. 2001; Rogers, 1998; Vehanen et al.,

2006). De migratiesnelheid wordt gëınhibeerd door zowel hoge als lage temperaturen.

De laagste migratieactiviteit wordt verwacht bij temperaturen lager dan 6°C. De hoogste

activiteit werd opgemeten bij een temperatuur van 19-20°C (Casselman, 1978). De

bevindingen van een mindere activiteit in de winter in vergelijking met de zomer werden

ook gerapporteerd in studies van Cook & Bergersen (1988), Kobler et al. (2008b) en

Rogers (1998). Andere studies bekomen contrasterende resultaten. Zo vertoonden de

snoeken die geobserveerd werden in de studie van Koed et al. (2006) een verhoogde

activiteit in de winter. In de studie van Diana et al. (1977) werd geen verschil bemerkt

in activiteit tussen zomer- en winterseizoen. De verschillende bevindingen kunnen het

gevolg zijn van gedragsverscheidenheid van snoeken in verschillende ecosystemen. De

methoden en studiedesign hebben ook een niet te onderschatten invloed op de resultaten

(Kobler et al., 2008b; Rogers & White, 2007).

Er is nog relatief weinig onderzoek gedaan naar het activiteitspatroon gedurende de

dag. In de studies van Beaumont et al. (2005), Cook & Bergersen (1988), Kobler et

al. (2008b) en Rogers (1998) vertoonden de snoeken een verhoogde activiteit tijdens de

schemering (zonsopgang en zonsondergang). Bij de hoogste lichtintensiteit gedurende

de dag werd de laagste activiteit vastgesteld (Casselman, 1978). ’s Winters waren de

migratiesnelheden gedurende de dag meer homogeen. De zoektocht naar voedsel in de

zomer verklaart waarschijnlijk de stijgende activiteit gedurende zonsopgang en zonson-

dergang. Tijdens deze schemeringsperioden is het immers succesvoller jagen (Kobler et

al., 2008b). Gedurende de dag blijft de snoek relatief dicht tegen de oevers terwijl ze ’s

nachts migreren naar meer open water. Dit horizontale migratiepatroon ontstaat door-

dat de snoek zijn prooi, die ’s nachts zijn schuilplaats in de vegetatierijke oever verlaat,

volgt (Cook & Bergersen, 1988; Kobler et al., 2008b). ’s Winters zijn de prooivissen

minder actief en blijven ze gedurende de hele dag in hun schuilplaatsen. Dit verklaart de

homogene migratiesnelheden in de winter (Jacobsen et al., 2004; Kobler et al., 2008b).

De lagere lichtintensiteit gedurende de winterdagen kan ook een verklaring zijn voor het

homogene patroon. De lagere lichtintensiteit gedurende de dag zorgt er mogelijks voor

dat de activiteit van de snoek minder wordt gereduceerd (Casselman, 1978).
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Uit de studie van Vehanen et al. (2006) blijkt dat de snoek het merendeel van de

tijd sedentair is. Hiermee wordt bedoeld dat de snoek gedurende het hele jaar niet

ver weg zwemt van zijn ’home range’. Het sedentair gedrag kan het gevolg zijn van

een slechte zwemcapaciteit of een algemene trend om niet actief te jagen op prooien.

Naast de sedentaire snoeken zijn er ook enkele, meestal jonge snoeken, die zich over een

vrij groot gebied verspreiden. Vissen met een groter lichaamsgewicht hebben ook een

grotere home range (Vehanen et al., 2006). Het homingsgedrag, wat vaak gerapporteerd

wordt voor salmoniden, houdt in dat de snoek de capaciteit bezit om terug te keren

naar zijn geboorteplaats. Vermoedelijk kan de snoek zijn geboorteplaats terugvinden

via chemische inprenting en de geur van het organisch materiaal (Coeck, 2002).

1.3.2 Analyse telemetriedatasets

In vorige studies ontbrak vaak de analyse van het diurnale activiteitspatroon en dus de

meer nauwkeurige schattingen voor de bewegingssnelheid (MDPH= Minimum Distance

Per Hour). De activiteit was meestal voorhanden onder de vorm van schattingen van de

minimale beweging per dag (Kobler et al., 2008b).

De home range van een snoek wordt afgeleid uit de telemetriedataset verzameld gedurende

het jaar. De oudste en meest gebruikte methode voor home range bepaling op basis van

de telemetriedata is de mimimum convex polygoon (MCP) benadering. Het kleinste

convexe polygoon die alle locaties van één snoek omvat, stelt zijn home range voor. Deze

schatting geeft echter enkel een goede benadering van het totale oppervlak waarvan de

snoek gebruik maakt, maar overschat de oppervlakte waarin de snoek zijn meeste ac-

tiviteiten uitvoert. De minimum term duidt aan dat deze range slechts een minimum

oppervlakte is aangezien het hoogstwaarschijnlijk is dat de snoek ook verder gelegen ge-

bieden verkent. Verder is het bij deze methode mogelijk dat de home ranges overlappen

met de oever, wat natuurlijk onrealistisch is. Het grootste probleem van deze methode

is dat de home range vergroot bij het toenemen van de datasetpunten (Rogers & White,

2007). Cluster polygonen of kernelcontouring zijn betere methoden om de home range

van de snoek te berekenen (Hodder et al., 2007). De cluster polygoon methode

werkt als volgt: De drie locaties met de minimale gemiddelde ’nearest-neighbour joining

distances’ (NNJD) vormen de eerste cluster. Tijdens elke stap worden twee afstanden

berekend: (1) de minimale gemiddelde ’nearest-neighbour joining distances’ (NNJD)

tussen 3 locaties (welke overeenkomen met de volgende potentiële cluster) en (2) het

minimum van de NNJD tussen een cluster “c” en de dichtsbijzijnde locatie. Indien (1)

kleiner is dan (2), wordt een andere cluster gedefinieerd met deze drie locaties. Indien

(1) groter is dan (2), verwerft cluster “c” een nieuwe locatie. Indien dit punt behoort
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tot een andere cluster, fuseren de 2 clusters. Het proces stopt wanneer alle locaties zijn

toegewezen aan dezelfde cluster. Bij elke stap van het clusterproces, wordt het aan-

deel van alle locaties berekend die toegekend zijn aan een cluster. Tijdens het proces

wordt de home range gedefineerd als de minimum convexe polygonen die de locaties in

clusters omsluiten (Calenge, 2006). Nadeel van deze methode is dat de berekening van

de home range een grotere tijdsduur in beslag neemt naarmate de dataset groter wordt

en de telemetriestudie een langere tijdsduur heeft (Rogers & White, 2007). De kernel

methode plaatst een probabiliteitsdensiteit of ’utilization distribution’ (UD) (kernel)

op elke geregistreerde locatie van de snoek. Deze probabiliteitsdensiteit wordt dan ge-

bruikt om de home range te bepalen. De densiteit wordt gemeten op elke node van een

imaginair grid dat over het oppervlak wordt gelegd als zijnde de gemiddelde densiteit

van alle kernels die overlappen in dat punt. De densiteit zal hoog zijn in gebieden waar

de observaties geconcentreerd zijn en laag in minder frequent bezochte gebieden. Na het

ontwikkelen van dit oppervlak kunnen contourlijnen bepaald worden die gebieden met

gelijke densiteit verbinden (Figuur 1.7) (Rogers & White, 2007). Door gebruik te maken

van dit model kan de home range bepaald worden als de minimale oppervlakte waarin

de snoek met een bepaalde probabiliteit kan gelocaliseerd worden (Calenge, 2006). Deze

methode is minder gevoelig voor verafgelegen locaties (outliers), de keuze van het grid

en vertoont weinig bias (Rogers & White, 2007).

Figuur 1.7: Visualisatie kernel methode. Links: Individuele probabiliteitsdensiteiten.
Rechts: Densiteit contourlijnen.
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1.4 Modellering draagkracht snoek

In de moderne ecologie is het concept van een voedselweb zeer belangrijk in het begrijpen

van een ecosysteem (van Oevelen et al., 2010). Voedselwebben zijn complexe adaptieve

systemen waarbij verschillende componenten verbonden zijn met elkaar via stromen en

interacties. Deze stromen en interacties worden bepaald door de hiërarchische organi-

satie van de aanwezige componenten (Power & Dietrich, 2002). Via voedselwebstudies

wordt getracht de materie en energie, die uitgewisseld worden tussen de verschillende

compartimenten van het ecosysteem, te identificeren en kwantificeren (Soetaert & van

Oevelen, 2009). Vroeger lag het accent vooral op de topologie van het voedselweb en was

de grootte van de interacties tussenin de compartimenten minder belangrijk. Toen was

kennis nodig over het al dan niet aanwezig zijn van de stroom. Heden is niet enkel de

topografie maar ook de grootte van de interacties tussen de verschillende compartimenten

essentieel voor ecologen om het natuurlijk voedselweb te kwantificeren (Diffendorfer et

al., 2001; van Oevelen et al., 2010).

Het kwantificeren van een voedselweb is niet evident aangezien een ecosysteem moei-

lijk te bemonsteren is (Soetaert & van Oevelen, 2009). De onderbemonstering van het

ecosysteem is de grootste limitatie voor de kwantificatie (van Oevelen et al., 2010). Vaak

zijn er weinig data beschikbaar en indien er toch data beschikbaar zijn, zijn deze meestal

onvolledig en onzeker omdat de interacties tussen verschillende biologische groepen moei-

lijk kunnen gemeten worden (Brown & Gillooly, 2003). Lineair inverse modellen kunnen

hier een oplossing bieden (Diffendorfer et al., 2001; Vézina & Platt, 2003). Indien het

aantal metingen kleiner is dan het totaal aantal stromen in het voedselweb, is het via

lineair invers modelleren toch mogelijk om de materiaal- en energiestromen binnenin

het voedselweb te reconstrueren aangezien gebruik wordt gemaakt van massabalansen,

fysiologische en gedragsmatige beperkingen en voedingsinformatie, die de schaarste aan

data kunnen compenseren (Soetaert & van Oevelen, 2009; Vézina & Platt, 2003).

In een lineair inverse model (LIM) wordt het voedselweb beschreven als een lineaire

functie van de stromen. De term inverse wordt gebruikt omdat de modelparameters

worden afgeleid van de bemonsterde data. Het modelschema is de conceptuele weergave

van het voedselweb (van Oevelen et al., 2010).

LIM maakt voor het kwantificeren van de stromen gebruik van drie types van vergelij-

kingen: een set van vergelijkingen waaraan exact moet voldaan worden (Vergelijking

1.1), een set die zo goed mogelijk dient gerespecteerd te worden (Vergelijking 1.2) en

een set van ongelijkheden (Vergelijking 1.3). Alle drie de sets worden uitgedrukt volgens
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volgende matrixnotatie:

AAAm1,n ∗ xxxn = bbbm (1.1)

CCCm2,n ∗ xxxn ≈ dddm (1.2)

GGGm3,n ∗ xxxn ≥ hhhm3 (1.3)

Hierin staat x voor de n onbekende stromen, m1 is het aantal gelijkheden waaraan

exact moet voldaan worden, m2 is het aantal vergelijkingen die zo goed mogelijk dienen

gerespecteerd te worden en m3 is het aantal beperkingen. Matrices A, C en G bevatten

lineaire uitdrukkingen van de stromen en vectoren b, d en h bevatten de numerische

data. Meestal omvat het probleem enkel vergelijking 1.1 en 1.3 (van Oevelen, 2005).

Vergelijking 1.1 bevat de massabalansen van de verschillende voedselwebcompartimenten

en de locatie-specifieke data die allen lineaire functies zijn van de voedselwebstromen

(De Laender et al., 2009; Kones et al., 2006; Vézina & Platt, 2003). Elke rij in matrix

A en vector b drukt een massabalans of datapunt uit als een lineaire combinatie van

voedselwebstromen. De numerische data in b drukken de veranderingssnelheden uit van

de verschillende voedselwebcompartimenten of de gemeten waarden voor het datapunt.

Indien een steady-state conditie wordt verondersteld voor de massabalansen, zijn de

veranderingssnelheden van de compartimenten in vector b gelijk aan 0 (De Laender et

al., 2009). Vergelijking 1.3 wordt gebruikt om boven- en ondergrenzen toe te kennen

aan de stromen of combinaties van stromen (De Laender et al., 2009; Kones et al.,

2006; Vézina & Platt, 2003). De absolute grenswaarden worden ingevoerd in vector

h. Hoeveel een bepaalde stroom bijdraagt tot een beperking wordt weergegeven aan de

hand van beperkingscoëfficiënten in matrix G. De ongelijkheden bevatten de ranges voor

onder andere in de literatuur beschreven productiesnelheden, voedselopnamesnelheden

en assimilatie-efficiënties. Deze ranges bepalen de variabiliteit en onzekerheid van deze

snelheden en efficiënties (De Laender et al., 2009).

De modelleerder maakt gebruik van de informatie die verzameld is in de drie voorgaande

stappen. Hij creëert een wiskundig kader om een oplossing te vinden voor de onbekende

stromen in het voedselwebmodel en de onzekerheidsranges hierop. Het volledige voedsel-

web model bestaat dus uit massabalans vergelijkingen, fysiologische beperkingen uit de

literatuur en datasets verzameld op de locatie. Door het gebruik van zowel de massaba-

lansen en de locatie-specifieke data kunnen ranges bekomen worden voor de stromen die

nauwer zijn dan deze die gevonden zouden worden in de literatuur alleen (De Laender

et al., 2009).
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Afhankelijk van het aantal gelijkheden, ongelijkheden en onbekenden kan het systeem

ondergedetermineerd, overgedetermineerd en gelijk gedetermineerd zijn (van Oevelen,

2005). Meestal bevatten de voedselwebmodellen meer onbekenden dan vergelijkingen

waardoor het probleem wiskundig ondergedetermineerd is (Kones et al., 2006; Vézina &

Platt, 2003). Dit heeft tot gevolg dat geen absolute waarden kunnen berekend worden

voor de stromen maar ranges (De Laender et al., 2009; Klepper & Van De Kamer, 1987;

van Oevelen et al., 2006).

De eerste stap in de ontwikkeling van het voedselwebmodel is het opstellen van de topolo-

gie van het voedselweb. Het voedselweb is opgebouwd uit verschillende trofische niveaus.

Met deze hiërarisch structuur dient rekening gehouden te worden bij het opstellen van het

conceptueel model (De Angelis, 1975; Paine, 1980; Power & Dietrich, 2002). Dit gebeurt

door middel van het selecteren van de abiotische en biotische componenten die relevant

zijn voor het ecosysteem en het specifiëren van de interacties tussen deze verschillende

componenten. De basisregel voor het incorporeren van het hiërarisch patroon is dat een

groter organisme zich steeds voedt met een kleiner organisme en niet omgekeerd (De

Angelis, 1975; Soetaert & van Oevelen, 2009). Massabalansen van de voedselwebcom-

partimenten zijn de basis voor het model (De Laender et al., 2009). Zij zorgen er immers

voor dat de wet van behoud van massa in rekening wordt gebracht. Deze wet stelt dat

massa niet kan gecreëerd worden noch kan verloren gaan. Elke stroom die het compar-

timent binnenkomt wordt ofwel geaccumuleerd of gaat naar een ander compartiment of

gekende sink (Figuur 1.8). Wiskundig wordt dit als volgt uitgedrukt:

dX

dt
= inkomende stromen− uitgaande stromen (1.4)

Waarbij X de massa van het compartiment is (Soetaert & Herman, 2009).

Figuur 1.8: Conceptueel voedselweb van een zoetwaterecosysteem. (Bron: Soetaert & Her-
mans, 2009).
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Toegepast op het voedselwebmodel werkt het massabalans principe als volgt: Slechts

een deel van het opgenomen voedsel kan geassimileerd worden. De rest wordt terug

afgestaan aan de omgeving onder de vorm van faeces en excretie (Hart et al., 2000;

Soetaert & van Oevelen, 2009). Een deel van het geassimileerde voedsel wordt gebruikt

als bouwstoffen voor de secundaire productie, zijnde groei en reproductie. Een ander deel

zorgt voor de energievoorzieningen die nodig zijn om het basaal metabolisme, de groei,

de reproductie en de beweging van het organisme te onderhouden. Andere uitstromen

van het compartiment zijn het gevolg van predatie en/of mortaliteit (Soetaert & van

Oevelen, 2009). Op basis van bovenstaande kennis kan vergelijking 1.4 als volgt verder

verfijnd worden:

Groei =
dC

dt
= voedselinname− predatie−mortaliteit− defecatie− respiratie (1.5)

Waarbij C staat voor de biomassa van het organisme (Hart et al., 2000; Soetaert & van

Oevelen, 2009). De set van massabalansen voor de verschillende functionele groepen

(compartimenten) in het ecosysteem vormen de basis voor het voedselwebmodel. Het

voedselwebmodel gebruikt deze massabalansen om schattingen te maken van alle stromen

aanwezig in het voedselweb (De Laender et al., 2009; Soetaert & van Oevelen, 2009).

Een tweede stap in de ontwikkeling van een voedselwebmodel is het determineren van fy-

siologische en gedragsmatige beperkingen. Aan de hand hiervan kunnen ranges bepaald

worden waarbinnen voedselopname- en groeisnelheden liggen. De productie van biomassa

vergt energie. Deze energie onder de vorm van respiratie wordt gehaald uit een deel van

het opgenomen voedsel. Hierdoor zijn de respiratie en voedselopname stromen direct met

elkaar gerelateerd (Soetaert & van Oevelen, 2009). Deze relatie drukt de groei-efficiëntie

uit wat de ratio van de groei tot het geassimileerde voedsel is. De groei-efficiënties voor

detrivoren, herbivoren en carnivoren zijn resp. ±20%, ±40% en 25-65% (Barahona et al.,

2005; Benke, 2010; Yunjun & Yanling, 2004). Gelijkaardig wordt er ook een assimilatie-

efficiëntie gedefinieerd. Deze drukt de ratio uit van het geassimileerd voedsel tot het

opgenomen voedsel of anders gezegd de relatie tussen voedselopname en voedseluitschei-

ding onder de vorm van faeces. Logischerwijs kunnen organismen niet meer faeces pro-

duceren dan hoeveelheid opgenomen voedsel. De kwaliteit van het voedsel bepaalt hoe-

veel er zal worden vrijgesteld via faeces, waardoor de assimilatie-efficiënties sterk kunnen

variëren. De assimilatie-efficiënties van detrivoren, herbivoren en carnivoren bedragen

resp. 0-20%, 60-80% en 80-100% (Hendriks, 1999; Sterner & Hessen, 1994; Welch, 1968).

De groei- en assimilatie-efficiëntie worden in het model niet weergegeven als exacte waar-

den. Het is realistischer om te stellen dat deze efficiënties liggen tussen een onder- en

bovengrens. Door ranges op te leggen voor de efficiëntiefactoren worden de verschillende

stromen en interacties tussen de stromen onderling ook begrensd. Een andere beperking
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die kan worden opgelegd is dat de stromen altijd positief moeten zijn aangezien er geen

negatieve hoeveelheden kunnen voorkomen. Wiskundig uitgedrukt, geeft dit:

x > 0 (1.6)

(Soetaert & van Oevelen, 2009).

Een derde stap in het ontwikkelen van het voedselwebmodel is het verzamelen van locatie-

specifieke data, die vervolgens in het model gëıncorporeerd worden. Zonder deze data

zou het voedselweb op elke locatie in de wereld identiek zijn. Respiratiesnelheden en

voedselconsumptiesnelheden van verschillende biotische componenten kunnen direct in

het veld gemeten worden. Andere metingen kunnen een combinatie zijn van meerdere

stromen van het voedselweb doordat het metingen zijn van de compartimenten zelf, vaak

uitgedrukt in hoeveelheid koolstof (C) per oppervlakte-eenheid. Deze gegevens kunnen

dan gëımplementeerd worden in het voedselwebmodel (Soetaert & van Oevelen, 2009).





Hoofdstuk 2

Methodologie

2.1 Migratiepatroon

2.1.1 Studiegebied

Een tiental km ten Noorden van Saint-Omer in Frankrijk bevindt zich het brongebied

van de 78 km lange IJzer (Provoost, 1997). Ruim 47 km lang stroomt de IJzer op

belgisch grondgebied en mondt uit in de Noordzee ter hoogte van Nieuwpoort via het

sluizencomplex ’de ganzepoot’ (Figuur 2.1). Door het samenvloeien van zout water uit

de Noordzee en zoet water uit het binnenland ontstaat er een gebied met brak water

tussen het sluizencomplex en de Noordzee. In het brongebied is de IJzer slechts enkele

decimeters breed. Ter hoogte van de Franse grens is de IJzer nog steeds vrij smal, met

een breedte van 8 tot 10 m. Verder stroomafwaarts verbreedt de stroom langzamerhand

om uiteindelijk een maximale breedte van 20 - 25 m te bereiken in Nieuwpoort (Integraal

Waterbeleid Bekken van de IJzer, 2009). Stroomopwaarts van Fintele zijn beide oevers

semi-natuurlijk, terwijl tussen Fintele en Diksmuide enkel de rechteroever semi-natuurlijk

is. Over het volledige traject stroomafwaarts van Diksmuide zijn beide oevers bedijkt. In

dit laatste stuk mondt geen enkele zijrivier nog uit in de IJzer (Heylen, 1997; Provoost,

1997). Langsheen het Belgische gedeelte van de IJzer is 43% van de oevers kunstmatig

ingepolderd en rechtgetrokken met beton of ondergedompelde bakstenen (INBO, niet

gepubliceerde data). 12% van de totale lengte zijn vooroevers gevormd door paalrijen

en 3% van de oevers zijn paaiplaatsen. De overige banken worden bestempeld als semi-

natuurlijke oevers (Mouton et al., 2009; Mouton et al., 2011). Het gemiddelde jaardebiet

gemeten over de periode 1987-1993 bedroeg ter hoogte van Roesbrugge-Haringe en de

monding in Nieuwpoort respectievelijk 2.8 m3/s en 6− 7 m3/s. Er kunnen echter wel veel

hogere piekdebieten tot 75 m3/s bereikt worden tijdens hevige regenbuien (Heylen, 1997).

Hevige buien zorgen ervoor dat de IJzer regelmatig buiten zijn oevers treedt. Om deze
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overstromingen tegen te gaan werd ter hoogte van het sluizencomplex een kunstmatig

bufferbekken aangelegd. De normale waterstand van de IJzer is 3.14 m TAW (Heylen,

1997; Provoost, 1997).

Figuur 2.1: Situering studiegebied telemetriestudie en foto Sluizencomplex ’de ganzepoot’ in
Nieuwpoort.

2.1.2 Implantatie zender

Om het migratiepatroon van de snoek in kaart te brengen werden, in het kader van

de doctoraatstudie in november-december 2010, 15 snoeken gevangen door middel van

fuiken. Deze waren uitgezet op verschillende locaties in het studiegebied. Elke snoek

werd gezenderd alsook het gewicht en de lengte van de snoek werden genoteerd (Bijlage

B.1). In Bijlage B.1 worden tevens de verdere benamingen van de verschillende snoeken

gedurende deze thesis gedefinieerd. Tijdens de zendering werden de snoeken verdoofd

met een oplossing van kruidnagel:ethanol:water in de verhouding 1:9:100000 en geplaatst

in een V-vormige bakje dat is aangepast aan de morfologie van de snoek, met de ventrale

zijde omhoog. Via een insnede tussen de bekkengordel en de anus werd een met alcohol

gesteriliseerde radiozender (Model: F1230, coil antenna, Advanced Telemetry Systems

Inc., Isanti, MN, USA; batterijduur: 502 dagen) ingebracht. De zender weegt in de lucht

23 gram en overschrijdt nooit 2% van het lichaamsgewicht van de studiedieren (Brown

et al., 1999; Jepsen et al., 2002). De incisie werd terug gesloten met drie hechtingen.

Na de zendering werden de snoeken op dezelfde locatie vrijgelaten als waar ze gevangen

werden.
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2.1.3 Positionering

Tussen november 2010 en december 2011 werden alle snoeken manueel gevolgd met be-

hulp van een R2000 ontvanger (Advanced Telemetry Systems Inc., Isanti, MN, USA)

en een magnetisch dipool auto-antenne (40-46 MHz, Advanced Telemetry Systems Inc.,

Isanti, MN, USA), die het signaal van de snoek kan ontvangen van zodra de gezenderde

snoek zich binnen 200 m van de antenne bevindt. Elke zender die in de snoek werd

ingebracht, heeft een specifieke frequentie. Eens de snoek via de auto-antenne werd

opgemerkt, werd de meer gedetailleerde positie van de snoek bepaald via een lusvormige

handantenne (30-50 MHz, Advanced Telemetry Systems Inc., Isanti, MN, USA). De

positionering van een snoek met een loop-antenne gebeurt steeds door middel van trian-

gulatie (Figuur 2.2) en laat toe om de snoek te localiseren met een precisie van 1 tot 4

m2, afhankelijk van de afstand tussen de snoek en de telemetreerder.

Figuur 2.2: Bepaling van de positie van de snoek in de rivier door middel van triangulatie.
De volle lijnen geven aan in welke richting het signaal uitdoofd. De snoek is
gepositioneerd op het snijpunt van de twee volle lijnen.

Triangulatie werkt als volgt: twee maal wordt de lijn bepaald waarvoor het signaal

uitdooft. Het signaal dooft uit wanneer de zender zich loodrecht ten opzichte van de

antenne bevindt. Het snijpunt van deze twee lijnen (lijn a en b op Figuur 2.2) is de

locatie waarop de snoek zich op dat moment in de rivier bevindt. Deze positie werd

dan aangeduid op vooraf afgedrukte orthofoto’s van het studiegebied (schaal 1:500). De

punten werden gedigitaliseerd via het programma ArcGis (Figuur 2.3).

2.1.4 Dataverwerking

Het riviernetwerk van de IJzer en de zijrivieren waarin de snoeken werden getelemetreerd,

werd gedigitaliseerd in ArcGis (Figuur 2.3). Op basis van deze gegevens werd voor iedere

snoek de minimale migratie-afstand per dag berekend als zijnde de som van de loodrechte
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afstand van de positie van de snoek tot de middenlijn van de rivier, de afstand tussen twee

opeenvolgende waarnemingen langs de middellijn van de rivier en de loodrechte afstand

van de middenlijn van de rivier tot de positie van de snoek van de volgende meting,

gedeeld door de uren tussen de twee opeenvolgende waarnemingen. Gegevens van de

eerste 14 dagen na de uitzetting werden verwijderd uit de analyses, omdat algemeen

bekend is dat het gedrag van de snoek in deze periode waarschijnlijk nog bëınvloed werd

door de implantatie van de zender (Beaumont et al., 2002; Jepsen et al., 2001; Paukert

et al. 2001). Naast de eliminatie van de eerste 14 dagen uit de dataset, werden de data

van de twee snoeken (40.661 en 40.771) die overleden waren net voor het begin van de

paaiperiode, verwijderd uit de analyse.

Figuur 2.3: Gedigitaliseerd riviernetwerk van de IJzer (blauwe lijn) en positie van de snoeken
in de IJzer (groene bollen).

Het effect van geslacht en seizoen werd geëvalueerd door een anova test met de minimale

migratie-afstand per dag als afhankelijke variabele en geslacht én seizoen als onafhanke-

lijke variabelen. In de analyse werd ook de interactieterm geslacht x periode opgenomen.

Figuur 2.4(a) en de Kolmogorov-Smirnov normaliteitstest toonden aan dat de data niet

normaal verdeeld waren (Kolmogorov-Smirnov normaliteitstest p-waarde: <2.2e-16).

Vervolgens werd in een poging om normale distributie te bekomen de data logaritmisch
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getransformeerd door het gebruik van log(x+1). Ondanks deze transformatie waren de

waarden nog steeds niet normaal verdeeld volgens de Kolmogorov-Smirnov normaliteits-

test (p-waarde: 0.002003)(Figuur 2.4(b)). Desondanks werd een anova analyse uitge-

voerd op een beperkte dataset met de gemiddelde MMAD voor elke snoek waardoor

het effect van de verschillende individuen in rekening werd gebracht. Alle statistische

analyses worden uitgevoerd in het programma R (R Development Core Team, 2011).

(a) Vergelijking van de distributie van MMAD (his-
togram) en de Gaussiaanse distributie (lijn).

(b) Vergelijking van de distributie van MMAD (his-
togram) na een logaritmische transformatie en de
Gaussiaanse distributie (lijn).

Figuur 2.4: Frequentie distributie van de MMAD (histogram) versus de Gaussiaanse distribu-
tie (lijn) voor (a) en achter (b) log-transformatie.

Dezelfde procedure werd toegepast op de 24u dataset verzameld in januari, april en

augustus 2011. Tijdens deze 24u campagne werden enkel snoeken getelemetreerd die

zich voldoende dicht bij elkaar bevonden zodat hun positie ieder half uur bepaald kon

worden. De dataverwerking gebeurde volgens identiek dezelfde methode zoals beschreven

in de voorgaande paragraaf.

Om een verschil in activiteit te bepalen gedurende één etmaal, werd de dag opgedeeld

in vier periodes nl. dageraad, dag, avondval en nacht (Hodder et al., 2007; Koed et

al., 2006). De schemeringsperioden worden gedefinieerd als dageraad, 1u voor en 2u na

zonsopgang en avondval, 2u voor en 1u na zonsondergang. De uren voor zonsopgang

en na zonsondergang worden mee opgenomen zodat het eerste en het laatste licht in de

schemeringsperiode zou vallen (Hodder et al., 2007). De tijdstippen voor zonsondergang

en zonsopgang werden bekomen via de website van de Koninklijke Sterrenwacht van

België (www.astro.oma.be, gelezen in maart 2012).
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Het dagelijks migratiepatroon werd geëvalueerd aan de hand van de minimale migratie-

afstand per uur (MMAU) berekend op basis van de 24u dataset. Figuur 2.5(a) en de

Kolmogorov-Smirnov normaliteitstest toonden aan dat de 24u data niet normaal verdeeld

waren (Kolmogorov-Smirnov normaliteitstest p-waarde: < 2.2e-16). Daarom werd de

data opnieuw log-getransformeerd. Na deze transformatie waren de data nog steeds niet

normaal verdeeld (Kolmogorov-Smirnov normaliteitstest p-waarde: < 2.2e-16) (Figuur

2.5(b)). In dit geval diende het effect van dagindeling getest te worden aan de hand van

een Kruskal-Wallis rank sum test. Opnieuw werd de statistische analyse uitgevoerd in

het programma R (R Development Core Team, 2011).

(a) Vergelijking van de distributie van MMAU (his-
togram) en de Gaussiaanse distributie (lijn).

(b) Vergelijking van de distributie van MMAU (his-
togram) na een logaritmische transformatie en de
Gaussiaanse distributie (lijn).

Figuur 2.5: Frequentie distributie van de MMAU (histogram) versus de Gaussiaanse distribu-
tie (lijn) voor (a) en achter (b) log-transformatie.

De kernel methode wordt gebruikt om de home range te berekenen aangezien vele auteurs

deze methode reeds hebben toegepast. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in twee zones.

Enerzijds de kernel methode met 95% kans. Deze stelt het gebied voor dat actief gebruikt

wordt door de snoek. Anderzijds de kernel methode met 50% kans, wat het kerngebied

van de snoekactiviteiten voorstelt (Kobler et al., 2008a; Rogers & White, 2007; Vehanen

et al., 2006; Worton, 1995). In deze thesis wordt de kernel methode gebruikt uit het

’Adehabitat’ package van R. In dit package dient een keuze gemaakt te worden tussen

twee kernel functies nl. de bivariate normaal kernel en de Epanecknikov kernel. De keuze

van de functie heeft weinig invloed op de schattingen waardoor geopteerd wordt voor de

Epanecknikov kernel aangezien deze lichtjes efficiënter is dan de bivariate normaal kernel

en minder rekentijd vereist (Silverman, 1986; Wand & Jones, 1995). De vergelijking van
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de Epanecknikov kernel functie wordt weergegeven als volgt:

K(x) =
3

4
(1− xtx) indien{x < 1, anders 0} (2.1)

Waarbij x een vector is die de coördinaten bevat van een punt in het vlak. De kernel

schatting van de ’utilization distribution’ voor een gegeven punt x wordt dan bekomen

via onderstaande vergelijking:

f̂(x) =
1

nh2

n∑
i=1

K{1

h
(x−Xi)} (2.2)

Met h de smoothing parameter , n het aantal locaties en Xi de ide locatie. De smoothing

parameter h bepaalt de breedte van de kernel functies die over elk punt wordt geplaatst.

Deze werd als volgt berekend door middel van de ad hoc methode:

h = 1.77(σ ∗ n
−1
6 ) (2.3)

Met

σ = 0.5(σx + σy) (2.4)

Waarbij σx en σy de standaardafwijkingen zijn van respectievelijk de x en y coördinaten

van de locaties (Calenge, 2006).

De in R geconstrueerde polygonen werden vervolgens gëımporteerd in ArcGis om te

corrigeren voor de gedeelten van de polygonen die buiten de rivier vallen (Figuur 2.6.

Na deze correcties konden de oppervlakten van de home ranges berekend worden (Hodder

et al., 2007; Marshell et al., 2011).

Figuur 2.6: 95% en 50% home range na het afsnijden van de gebieden die buiten rivier vallen.
Output zomer home range snoek 40.600. Paars oppervlak stelt 95% home range
voor en roze oppervlak stelt 50% home range voor.
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2.1.5 Terugkeer naar zenderingslocatie

Verder werd er nagegaan of de snoeken na de zendering terugkeerden naar deze locatie.

Deze bepaling gebeurde aan de hand van de berekende home ranges. Er werd veronder-

steld dat de snoek terugkeerde naar deze locatie wanneer de observatie van uitzetting

binnen de 50% home range was gelegen. Indien dit niet het geval was, werd gekeken of

dit punt in de 95% home range viel. Dit werd nagegaan door in ArcGis te kijken of de

plaats van uitzetting zich binnen de 50% home range bevond.

2.2 Modellering draagkracht snoek

2.2.1 Studiegebied

Het deelbekken van de Burggravenstroom is gelegen in het noorden van de provincie

Oost-Vlaanderen en behoort tot het bekken van de Gentse Kanalen (Figuur 2.7). Drie

wateringen kunnen in het deelbekken onderscheiden worden nl. watering De Burggraven-

stroom, watering Zomergem-Lovendegem en watering van de Wagemakersstroom. Het

deelbekken bestaat uit negen waterlichamen waaronder de Burggravenstroom (Maes et

al., 2007). De drinkwaterproductie in het spaarbekken van Kluizen leidt tot verschil-

lende stroomsnelheden en stroomrichtingen tussen de periode van collectie (begin okto-

ber - eind april) en periode van geen collectie (begin mei - eind september) (Waterschap

Burggravenstroom, 2009).

Figuur 2.7: Situering van de Burggravenstroom in België en in Oost-Vlaanderen.
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Het studiegebied bevindt zich in het stroomopwaarst deel van de Burggravenstroom

tussen twee vismigratieknelpunten. De migratieknelpunten zijn waterbeheersingsinfra-

structuren namelijk een hydraulische stuw aan de Heidebrug (grens Oosteeklo en Slei-

dinge) en een schot (ten noordoosten van Waarschoot). Details van de waterbeheers-

ingsinfrastructuren zijn weergegeven in Bijlage C.1 (www.vismigratie.be, gelezen in maart

2012). De gemiddelde breedte van het bemonsterde gedeelte bedraagt ongeveer 7 m. Het

voedselwebmodel werd toegepast op drie verschillende locaties (Figuur 2.8) binnenin het

studiegebied. De voornaamste ecosysteemdiensten, aanwezig in het studiegebied, zijn

landbouw, recreatie (Kwadebossen) en drinkwaterproductie (Maes et al., 2007).

Figuur 2.8: Ligging van de staalnamepunten (groene bollen) en de migratieknelpunten (rode
driehoeken) in de Burggravenstroom.

2.2.2 Voedselweb

Als eerste werd bepaald welke voedselwebcompartimenten werden opgenomen in het

model. Zoals weergegeven in Figuur 2.9 zijn volgende compartimenten opgenomen:

opgeloste organische koolstof, opgeloste anorganische koolstof, detritus, macrofyten, bac-

teriën, fytoplankton, zoöplankton, macro-invertebraten, prooivissen en snoek. Enkele

compartimenten werden verder uitgesplitst. Zo werd het zoöplankton op basis van

grootte opgesplitst in rotiferen (25− 70µm) en macrozoöplankton (>70µm). Het macro-

zoöplankton bestaat uit copepoden en cladoceren. De macro-invertebraten werden on-
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derverdeeld in hun functionele groepen zijnde herbivoren, omnivoren en predatoren. De

herbivore macro-invertebraten consumeren macrofyten en fytoplankton. De omnivore

macro-invertebraten nemen detritus, fytoplankton, zoöplankton en macrofyten op. Het

dieet van predatore macro-invertebraten bestaat voornamelijk uit heterotrofen maar ze

worden ook aanzien als aaseters waardoor ze zich soms ook voeden met detritus (Meyer-

reil & Faubel, 1980). In de prooivissen die beschikbaar zijn voor de snoek werd nog een

onderscheid gemaakt tussen niet-piscivore en piscivore vissen op basis van hun dieet.

Figuur 2.9: Conceptueel voedselweb Burggravenstroom. Afkortingen voor de comparti-
menten zijn opgeloste organische koolstof (DOC), opgeloste anorganische koolstof
(DIC), detritus (DET), bacteriën (BAC), macrofyten (MACROF), fytoplankton
(FYTO), rotiferen (ROT), Macrozoöplankton (MACROZOO), herbivore marcro-
invertebraten (HERB), omnivore macro-invertebraten (OMNI), predatore macro-
invertebraten (PRED), niet-piscivore prooivissen (PROOI), piscivore prooivissen
(PROOIPISCI) en snoek (SNOEK).

Vervolgens werd een algemeen conceptueel voedselweb opgesteld voor de Burggraven-

stroom waarin stromen van ingestie, excretie, respiratie en egestie worden vastgelegd

(Figuur 2.9). Ingestie is de opname van voedsel en veroorzaakt dus een stroom tussen

voedselbron en consument. Excretie is het verwijderen van vloeibaar afval gevormd door

de reactie van het lichaam zoals bv. urine. Hierdoor wordt een stroom gevormd tussen

het compartiment en de opgeloste organische koolstof. Respiratie is de uitwisseling van

gassen tussen het organisme en de omgeving als gevolg van energieproductie die nodig

is voor het functioneren van het organisme. Respiratie vormt eveneens een stroom van

het compartiment naar DOC (opgeloste organische koolstof). Tenslotte is egestie het
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uitscheiden van onverteerd voedsel onder de vorm van faeces. Dit proces stelt de stroom

voor tussen het compartiment en detritus. Een stroom van bacteriën naar DOC werd

opgenomen in het model om ’lysis’ van bacteriële cellen door virussen voor te stellen

(Bratbak et al., 1998).

2.2.3 Staalnamecampagne en -analyse

Voor ieder voedselwebcompartiment (Figuur 2.9) werden gegevens verzameld op drie

locaties in de Burggravenstroom (Figuur 2.8). De staalnames werden uitgevoerd op 23

december 2011 (locatie 1) en 29 december 2011 (locatie 2 & 3). De manier waarop de

data verzameld en behandeld werden, wordt hieronder uitvoerig besproken.

Allereerst werd een mengstaal genomen voor elke locatie dat gebruikt werd om de ver-

schillende voedselwebcompartimenten te bemonsteren. Dit mengstaal werd bekomen

door op elke locatie verschillende stalen te nemen van de waterkolom (zowel water van

net boven de bodem als van het wateroppervlak) met behulp van een daarvoor aangepaste

buis. Verder werd er ook nog een glazen flesje (40.5 ml) gevuld met water voor analyse

van TOC (totale organische koolstof), DOC en DIC (opgelost anorganische koolstof).

In het labo werd het waterstaal van 40.5 ml geanalyseerd om het gehalte TOC, DOC

en DIC te bepalen. TOC is de som van organisch gebonden koolstof aanwezig in water,

gebonden aan opgelost of zwevende stof, met inbegrip van cyanaat, elementair koolstof en

thiocyanaat. DOC is de som van organisch gebonden koolstof aanwezig in water afkom-

stig van verbindingen die doorheen een membraanfilter met poriëngrootte van 0.45µm

passeren, met inbegrip van cyanaat en thiocyanaat. DIC is de som van anorganische

koolstofvormen zijnde opgeloste CO2, koolzuur, bicarbonaat en carbonaat. Om DIC en

DOC te bepalen werd het staal, na filtratie, eerst aangezuurd waardoor de anorganische

koolstof werd omgezet naar CO2. De detectie van de gevormde hoeveelheid CO2, is

evenredig met de hoeveelheid anorganische koolstof die aanwezig is in het staal. Vervol-

gens werd het staal verbrand bij 680°C (in aanwezigheid van een katalysator) waardoor

de organische koolstof werd omgezet naar CO2. Detectie van deze hoeveelheid gevormde

CO2 geeft een indicatie van de hoeveelheid opgeloste organische koolstof (DOC) aan-

wezig in het staal. De detectie gebeurde in beide gevallen via een infrarood detector

(TOC-5000A van Shimadzu). Het TOC werd volgens de analoge procedure geanaly-

seerd als DOC, alleen werd het staal niet voorafgaand gefiltreerd. DOC en TOC werden

gemeten volgens NBN EN 1484: Wateranalyse - Richtlijn voor het bepalen van de totale

organische koolstof (TOC) en van de opgeloste organische koolstof (DOC).
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Het bepalen van de densiteit van de bacteriën was echter niet mogelijk aangezien de

aangepaste benodigde meetapparatuur niet beschikbaar was in het labo. Daarom werd,

in plaats van de bacteriëndensiteit, de bacteriële respiratie gemeten door middel van BOD

(biologisch zuurstofverbruik)-metingen. Het staal werd opgesplitst in een ongefilterd

staal dat diende om de totale respiratie van de gemeenschap te meten en een gefilterd

staal over een filter van 4− 7µm (595 Rundfilter met diameter 45 mm) met behulp van

een vacuümfilter om de bacteriële respiratie te meten. Beide stalen werden vervolgens

in glazen flesjes (300 ml) gegoten en hermetisch afgesloten met een dop. Elk uur werd

het zuurstofverbruik gemeten door het behoedzaam inbrengen van de zuurstofprobe in

het flesje via een siliconen stop met opening in. Door middel van een magnetische

roertoestel werd het water voorzichtig gehomogeniseerd. De gemeten respiratie werd dan

omgerekend naar gerespireerde koolstof ( mg C/(L ∗ uur)) door een respiratiequotiënt

van 1 te veronderstellen (Briand et al., 2004; Maranger et al., 2004). De minimum en

maximum gemeten respiratie werden in het model gebruikt om een range op te stellen

waarin de bacteriële respiratie zich bevond per staalnamepunt. De bacteriële respiratie

werd uitgedrukt in mg C/(m2 ∗ dag). Analoog als voor de bacteriële respiratie werd de

som van de respiratie van bacteriën, fytoplankton en zoöplankton bepaald op basis van

een ongefilterd waterstaal.

De densiteit van het fytoplankton werd geschat aan de hand van een chlorofyl a meting.

Het chlorofylgehalte werd gemeten door middel van de multiprobe (YSI 6-Series Multi-

parameter Water Quality Sondes). De YSI 6025 chlorophyll sensor mat hoeveel chlorofyl

a, uitgedrukt in µg chl a/L, aanwezig was in een emmer (9L) gevuld met water van het

mengstaal afkomstig uit de Burggravenstroom. Het gehalte aan chlorofyl a werd via een

conversiefactor van 50 omgerekend naar koolstofgehalte. Volgens meerdere studies bleek

dat een C:Chl a verhouding van 50 werd aangenomen (Boon & Duineveld, 1998; Caraco

et al., 1997; Steele & Baird, 1965). Via deze omrekening kon voor elk staalnamepunt

bepaald worden hoeveel mg C/m2 afkomstig is van fytoplankton.

Om de densiteit van zoöplankton te bepalen, werd 50 L rivierwater afkomstig van

het mengstaal gezeefd. Eerst werd er gefilterd over een 70µm meshgrid om de fractie

zoöplankton groter dan 70µm af te scheiden. Deze fractie bevatte vooral copepoden

en cladoceren. Vervolgens werd het filtraat hiervan nog eens gezeefd maar deze keer

over een zeef met meshgrid 25µm. Hierdoor bleef op de filter het zoöplankton liggen

tussen 25− 70µm groot. Deze fractie bevatte voornamelijk rotiferen. Verder werd het

zoöplankton gedetermineerd onder de microscoop (Olympus SZX10 / Olymus BX41).

Het drooggewicht per individu voor elke soort werd gehaald uit een databank van de

katholieke universiteit Leuven (KU Leuven Laboratorium voor Aquatische Ecologie en

Evolutiebiologie, ongepubliceerde data) (Bijlage C.2). Het bekomen drooggewicht werd
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dan omgezet naar hoeveelheid koolstof door te vermenigvuldigen met een factor 0.45,

aangezien 45% van het drooggewicht het gehalte aan koolstof is (Ara, 2001; Bouvy et

al., 2001). Het koolstofgehalte, afkomstig van het zoöplankton, werd eveneens uitgedrukt

in mg C/m2.

Het handnet is een standaardmethode voor het kwalitatief bemonsteren van macro-

invertebraten. Het model echter vereiste kwantitatieve bepalingen van macro-inverte-

braten. De bestaande kwantitatieve methoden zoals de multi-plate sampler, de box

sampler, artificiële substraten en de Van Veen grijper waren niet toepasbaar omdat ze

elk selectief zijn voor bepaalde taxa en zo geen representatieve weergave van de aan-

wezige macro-invertebratengemeenschap zouden zijn (Barton & Metcalfe-Smith, 1992).

Daarom werd een zelf uitgewerkte methode toegepast, waarbij macro-invertebraten be-

monsterd worden voor telkens exact dezelfde, gekende oppervlakte. Hierbij werd gebruik

gemaakt van een bodemloos vat met gekende omtrek dat op de rivierbodem geplaatst

werd. Na de bodem van de rivier binnenin de ton lichtjes te hebben verstoord, zoals

bij de gestandaardiseerde methode met het handnet, werd met een klein handnetje de

macro-invertebraten opgevangen. Deze procedure werd op elke locatie twee maal her-

haald. Heel de oppervlakte binnenin de ton werd zo bemonsterd. De inhoud van het

handnet werd verzameld in een emmer waaraan norvanol werd toegevoegd om de aan-

wezige macro-invertebraten te bewaren. In het labo werden de stalen verder opgespoeld

en alle macro-invertebraten werden uitgepikt en gedetermineerd. Aan de hand van een

foto, genomen met de Olympus UC30 camera, die gemonteerd stond op de microscoop

(Olympus SZX10 / Olymus BX41), werd voor elk staal naast het aantal ook de gemid-

delde lengte per soort bepaald.

De relatie

DW = aLb (2.5)

voor de macro-invertebraten waarbij a en b afhankelijk zijn van de soort, werd toegepast

om het drooggewicht van de macro-invertbraten te berekenen ((Bijlage C.3) (Benke et

al., 1999; Johnston & Cunjak, 1999; Tod & Schmid-Araya, 2009). Voor Gastropoda

was geen relatie bekend tussen de lengte en het drooggewicht. Uit de studie van Traas

et al. (1998) werd het drooggewicht voor elke slak gehaald (Bijlage C.3). Eens het

gemiddeld drooggewicht per soort berekend of bekend was, kon deze omgezet worden

naar koolstof aangezien Evans-White et al. (2005), Hicks et al. (2005) en Salonen

et al. (1976) voor elke soort apart beschreven wat het aandeel koolstof ten opzichte

van het drooggewicht was (Bijlage C.3). Het koolstofgehalte afkomstig van de macro-

invertebraten werd ook uitgedrukt in mg C/m2. De macro-invertebraatgegevens van de

verschillende staalnamepunten worden weergegeven in Bijlage C.4- C.6.
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Tijdens de staalname werden voor elke staalnameplaats de macrofyten in de Burggraven-

stroom in kaart gebracht. Elke aanwezige soort werd gedetermineerd. Per soort werd

een gekend oppervlak uit het veld verwijderd en meegenomen naar het labo. In het labo

werd het vers gewicht (FW) van het gekende oppervlak gewogen. Literatuur toont aan

dat het drooggewicht van de macrofyt gelijk is aan 10% van het FW (Douglas et al.,

2001; Forest & Mills, 1971; Forest et al., 1978). Om het gemiddelde drooggewicht dan

te converteren naar gemiddeld koolstofgehalte, werd een factor gelegen tussen 0.4 en 0.5

gebruikt afhankelijk van de plantensoort aangezien het koolstofgehalte tussen 40 en 50%

van het drooggewicht bedraagt (H̊akanson & Boulion, 2002; Owens & Edwards, 1962).

Het koolstofgehalte afkomstig van de macrofyten werd ook uitgedrukt in mg C/m2.

Er bestaat geen directe bepalingsmethode om het koolstofgehalte aanwezig in het detri-

tus te meten. Verondersteld werd dat het koolstofgehalte van de detritus concentratie

in de waterkolom gelijk is aan de totaal organische koolstofconcentratie (TOC) minus de

koolstofconcentraties aanwezig in bacteriën, fytoplankton en zoöplankton. De bijdrage

van de bacteriën werd verwaarloosd aangezien zij slechts een beperkt aandeel uitmaken

van het particulair materiaal (van Ballegooijen & Boers, 1987). Het koolstofgehalte van

detritus werd berekend via onderstaande formule:

Cdetritus = TOC − Cfytoplankton − Czoöplankton (2.6)

In bovenstaande vergelijking zijn TOC, Cfytoplankton en Czoöplankton reeds gekend. Deze

werden bepaald zoals eerder beschreven hierboven.

Gedurende de studie was het niet mogelijk om de densiteit van prooivissen en snoeken

te bemonsteren. Een inschatting van de densiteit van de prooivissen werd bekomen op

basis van de visbestandsopname in de Burggravenstroom uitgevoerd door het INBO in

2009 (Bijlage C.7) (Van Thuyne & Breine, 2010). De studie van Arnwine & Graf (2010)

stelt dat de conversie naar drooggewicht gebaseerd is op een gemiddeld vochtgehalte van

78.5% voor alle vissoorten. Dit vochtgehalte werd bevestigd in het ’Exposure Factors

Handbook 2011 Edition (Final)’ van de U.S. EPA en het ’Handbook of Parameter Values

for the Prediction of Radionuclide Transfer in Terrestrial and Freshwater’ van het IAEA.

De relatie tussen droog- en versgewicht wordt als volgt gedefinieerd:

versgewicht = drooggewicht ∗ 1− vochtgehalte
100

(2.7)

Vervolgens kan het drooggewicht omgezet worden naar koolstofgehalte door gebruik te

maken van een conversiefactor 0.45 aangezien het koolstofgehalte 45% van het droog-

gewicht bedraagt (Tanner et al., 2000). Voor snoek dient de omgekeerde procedure te
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worden gevolgd. Het model heeft immers een schatting van de hoeveelheid koolstof

( mg C/(m2 ∗ d)) dat kan worden opgenomen door snoek. Hieruit kan het koolstofge-

halte, aanwezig in snoek, per vierkante meter berekend worden door middel van een

massa-specifieke ingestiecoëfficiënt van 0.015 d−1 (Lucas et al., 1991). Deze waarde kan

dan teruggerekend worden naar g snoek per m2 via een drooggewichtconversiefactor van

2.22 en een vochtgehalte van 78.92% (Tanner et al., 2000; U.S. EPA, 2011).

2.2.4 Voedselwebmodellering

Voor de modellering werden twee scenario’s beschouwd. In het eerste scenario werd voor

elke locatie een voedselweb gemodelleerd terwijl in het tweede scenario een algemeen

voedselweb werd gemodelleerd met het gemiddelde over de locatie-specifieke waarden

van de drie staalnamepunten (Figuur 2.10).

Figuur 2.10: De twee verschillende scenario’s: Algemene voedselwebmodellering (links) en
locatie-specifieke voedselwebmodellering (rechts).

De voedselwebmodellering werd uitgevoerd met het package ’LIM’ in het programma R

(R DevelopmentCore Team, 2011). Als eerste stap werd de input-file gecreëerd.

Hierin werden de compartimenten, de topologie van het voedselweb, de locatie-specifieke

gegevens en de constraints beschreven. De constraints zijn weergegeven in Bijlage C.8.

Het package ’LIM’ berekende vervolgens, via inverse modellering, de ranges van de

stromen tussen de verschillende voedselwebcompartimenten.





Hoofdstuk 3

Resultaten

3.1 Migratiepatroon

3.1.1 Migratiedynamiek

Na het verwijderen van vier outliers (Bijlage D.1) werd de minimale migratie-afstand per

dag (MMAD) per snoek berekend op basis van de 841 verschillende observaties (Figuur

3.1). Tabel 3.1 geeft de MMAD per snoek weer. De gemiddelde MMAD van alle snoeken

samen bedraagt 490± 844 m/dag.

Tabel 3.1: MMAD van de 15 verschillende snoeken gevolgd in de IJzer gedurende het jaar.
Snoek MMAD ± standaardafwijking (m/dag)

40.611 127± 181

40.630 614± 953

40.671 223± 398

40.771 807± 973

40.801 609± 936

40.820 603± 1029

40.600 650± 1200

40.620 176± 211

40.651 1066± 1222

40.661 1403± 1962

40.681 296± 343

40.781 434± 745

40.811 451± 651

40.831 491± 468

40.841 763± 982
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Figuur 3.1: MMAD voor de verschillende snoeken (Lijn vormt de scheiding tussen mannelijke
(links) en vrouwelijke (rechts) snoeken).
Legende: ondergrens box = 25%-quantiel, bovengrens box = 75%-quantiel, lijn
in box = mediaan, |= de ’whiskers’ gedefinieerd als 25%-quantiel - 1.5*(75%-
quantiel - 25%-quantiel) en 75%-quantiel + 1.5*(75%-quantiel - 25%-quantiel),
♦ = gemiddelde, •= outlier.

Figuur 2.4(a) toont aan dat de snoek meestal slechts kleine afstanden aflegden per dag

(MMAD). 75% van de data heeft een waarde voor MMAD die kleiner was dan 500 m/dag.

Slechts uitzonderlijk (3% van de waarnemingen) bewogen ze over langere afstanden dan

3000 m/dag. 16 van deze 22 lange afstanden werden afgelegd tussen midden februari

en eind april 2011, wat viel binnen de paaiperiode. De overige lange afstanden werden

afgelegd in de winterperiode tussen eind december 2010 en eind januari 2011. Tijdens de

paaiperiode varieerde de activiteit van vrouwelijke en mannelijke snoek respectievelijk

tussen de 0.16 - 6460 m/dag met een gemiddelde MMAD van 642± 961 m/dag en tussen

de 0.78 - 5100 m/dag met een gemiddelde MMAD van 545± 863 m/dag. Buiten de

paaiperiode varieerden de MMAD’s van de vrouwelijke en mannelijke snoeken respec-

tievelijk tussen de 1.330.08 - 3900 m/dag met een gemiddelde van 408± 732 m/dag en

tussen de 0.08 - 5760 m/dag met een gemiddelde van 250± 637 m/dag.

Vier snoeken (Figuur 3.2 A en Figuur 3.3 B, E en H) vertoonden een sedentair gedrag.

Negen andere snoeken vertoonden een hoge activiteit tussen eind februari en eind april

2011 (Figuur 3.2 B, C, E en F en Figuur 3.3 A, C, F, G en I). Voor drie van de negen

snoeken (Figuur 3.2 C en F en Figuur 3.3 A) was hun activiteit in deze periode zeer sterk

uitgesproken. Voor de zes andere snoeken was het verschil met de MMAD in de andere

maanden minder uitgesproken aangezien zij gedurende het hele jaar, in het bijzonder in

de wintermaanden, een hoge activiteit vertoonden (Figuur 3.2 B en E en Figuur 3.3 C,

F, G en I). Jammergenoeg overleden de twee meest actieve snoeken vóór het begin van

de paaiperiode. In de winterperiode werden voor hen heel wat observaties bekomen met

migratiesnelheden die hoger waren dan 2000 m/dag.
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Figuur 3.2: Minimale migratie-afstand per dag van de mannelijke radiogezenderde snoeken
gedurende de telemetriestudie.
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Over het algemeen was het gedrag van de snoek redelijk stationair maar tijdens de

paaiperiode werd het bewegingspatroon grilliger en legden ze grotere afstanden af (Figuur

3.6 en Figuur 3.7).

De resultaten van de anova analyse suggereerden dat er geen effect was van het geslacht

op de MMAD (p-waarde: 0.4554) (Figuur 3.4(a)). Wel werd een significant effect gevon-

den van het seizoen op het bewegingspatroon van de snoek (p-waarde: 1.53E-08). De

resultaten toonden aan dat de MMAD in de zomer significant lager was dan de MMAD

in de winter. In de winterperiode was de MMAD het hoogst, gevolgd door de lente

(Figuur 3.4(b)). De analyse gaf geen significant effect aan van geslacht x periode op de

MMAD (p-waarde: 0.8924).

(a) Visualisatie van het verschil van de minimale
migratie-afstand van snoeken in functie van het
geslacht.

(b) Visualisatie van het verschil van de minimale
migratie-afstand van snoeken in functie van het
seizoen.

Figuur 3.4: Visualisatie van het verschil van de minimale migratie-afstand van snoeken in
functie van (a) het geslacht en (b) het seizoen.
Legende: ondergrens box = 25%-quantiel, bovengrens box = 75%-quantiel, lijn
in box = mediaan, |= de ’whiskers’ gedefinieerd als 25%-quantiel - 1.5*(75%-
quantiel - 25%-quantiel) en 75%-quantiel + 1.5*(75%-quantiel - 25%-quantiel),
♦ = gemiddelde, •= outlier.

3.1.2 Evaluatie positie snoek tijdens paaiperiode

Naast de vele zijbeken van de IJzer, zijn er ook twee paaiplaatsen aanwezig enkele kilome-

ters stroomopwaarts van Diksmuide (Figuur 3.5 paaiplaatsen 1 en 2) en drie paaiplaatsen

stroomopwaarts van het spaarbekken in Nieuwpoort (Figuur 3.5 paaiplaatsen 3-5).
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Twee vrouwtjes (40.600 en 40.831) vertoefden in maart 2011 aan de monding van

de Boezingengracht in de IJzer en vrouwtje 40.600 zwom zelfs tot in de Boezingengracht

(Figuur 3.7 A en H). Rond diezelfde periode waren ook twee mannelijke snoeken

(40.671 en 40.820) aanwezig (Figuur 3.6 C en F). Mannetje 40.820 zwom in april

2011 nog een tweede maal in de Boezingengracht om zich vervolgens stroomafwaarts te

bewegen waarbij hij nog eens paaiplaats 2 bezocht. Verder werd de paaiplaats 1 die

het verst afgelegen is van Diksmuide bezocht door twee vrouwtjes en één mannetje

(resp. 40.620, 40.681 en 40.820)(Figuur 3.7 B en E en Figuur 3.6 F).

Paaiplaats 2 werd tijdens de telemetriestudie minder frequent gebruikt door de snoeken.

Enkel vrouwtje 40.681 en mannetje 40.820 werden tijdens de paaiperiode hierin

teruggevonden (Figuur 3.7 E en Figuur 3.6 F). Dit gebied bleek echter ook buiten het

paaiseizoen door hen veel bezocht te worden. Snoek 40.801 zwom in het begin van

de paaiperiode in en rond paaiplaats 2. Vanaf begin februari 2011 bewoog de snoek

stroomop naar het kanaal Ieper-IJzer waar hij steeds heen en terug zwom. Op het

einde van de paaiperiode keerde de snoek terug en verbleef hij in en rond Diksmuide

alsook in de Handzamevaart (Figuur 3.6 E). Vrouwtje 40.811 zwom in de winter van

stroomopwaarts van Diksmuide tot enkele km’s stroomopwaarts van het spaarbekken

in Nieuwpoort. Daarna zwom zij stroomopwaarts tot voorbij paaiplaats 1. Eind april

2011 zwom zij meer stroomafwaarts tot tussen de 2 paaiplaatsen stroomopwaarts van

Diksmuide.

Vrouwtje 40.831 verbleef gedurende de hele paaiperiode ter hoogte van de monding

van de boezingengracht en stroomopwaarts daarvan. Enkel midden maart 2011 zwom de

snoek even stroomafwaarts tot in het kanaal Ieper-IJzer. Op het einde van de paaiperi-

ode werd zij stroomafwaarts net voorbij Diksmuide dood teruggevonden (Figuur 3.7 G).

Mannetje 40.611 zwom van net onder paaiplaats 1 tot in de Kemmelbeek en de

daarmee via een terugslagklep verbonden Landdijkgracht. Vanaf 19 februari 2011 werd de

snoek steeds teruggevonden in de Landdijkgracht wat deed vermoeden dat de terugslag-

klep tussen de Kemmelbeek en de Landdijkgracht opnieuw gesloten was waardoor de

snoek gevangen zat in de Landdijkgracht (Figuur 3.6 A).

De andere snoeken verkozen tijdens de paaiperiode meer het deel stroomafwaarts van

Diksmuide. Snoek 40.630 zat bij de aanvang van de paaiperiode stroomopwaarts van

het spaarbekken. Daarna zwom hij stroomopwaarts en vertoefde vooral in het IJzer-

gedeelte tussen paaiplaats 4 en 5 (Figuur 3.6 B). Snoek 40.651 bleef in het begin

van de paaiperiode vooral in het gebied net boven Diksmuide. Vanaf begin maart 2011

zwom zij meer stroomafwaarts en bracht begin april 2011 een bezoekje aan paaiplaats 3

(Figuur 3.7 C). Vrouwtje 40.781 volgde ongeveer hetzelfde traject als 40.651. Alleen

zwom zij iets verder stroomafwaarts om vervolgens terug stroomopwaarts te zwemmen

en eveneens eind april 2011 een bezoekje te brengen aan dezelfde paaiplaats die ook door
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snoek 40.651 werd bezocht (Figuur 3.7 F).

Tenslotte bevond snoek 40.841 zich in de winterperiode net stroomafwaarts van paai-

plaats 4, stroomopwaarts van het spaarbekken. Begin januari 2011 zwom zij stroom-

afwaarts tot het IJzergedeelte rond paaiplaats 5. Midden januari 2011 werd zij gelo-

caliseerd in het spaarbekken waarna ze terug stroomopwaarts zwom tot rond de paaiplaats

3 (Figuur 3.7 I). Daar bleef zij om vervolgens nog verder stroomopwaarts te zwemmen.

Rond midden februari 2011 bevond de snoek zich dan in Diksmuide en ondernam zelfs

enkele excursies naar de Handzamevaart. De rest van de paaiperiode wisselde zij af

tussen het IJzergedeelte rond paaiplaats 3 en het gebied in en rond Diksmuide + Handza-

mevaart. Op het eind van de paaiperiode bevond zij zich rond paaiplaats 4.

Voor vrouwtje 40.661 en mannetje 40.771 kon geen paaiplaats gelocaliseerd worden

aangezien zij jammergenoeg bij het begin van de paaiperiode gestorven waren. Beiden

bevonden zich op dat moment in het kanaal Ieper-IJzer (Figuur 3.7 D en Figuur 3.6 D).

Figuur 3.5: Situering van de paaiplaatsen voor snoeken in de IJzer.
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Figuur 3.6: Positie in de rivier van de mannelijke radiogezenderde snoeken gedurende de
telemetriestudie.
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3.1.3 Diurnale bewegingen

Het dagelijks migratiepatroon werd geëvalueerd aan de hand van de minimale migratie-

afstand per uur (MMAU). Na het verwijderen van één outlier (Bijlage D.1) werd voor

elke snoek de gemiddelde MMAU berekend per periode van de dag.

De resultaten van de anova suggereerden dat er geen effect was van de dagindeling op

de minimale migratie-afstand per dag (p-waarde: 0.05568) (Figuur 3.8). De verhoogde

MMAU tijdens dageraad en avondval waren niet significant verschillend van de MMAU

tijdens de dag en nacht. Verder was er ook geen significant effect aanwezig van dagin-

deling x periode (p-waarde: 0.96800).

Figuur 3.8: Visualisatie van het verschil van de minimale migratie-afstand van snoeken in
functie van de dagindeling.
Legende: ondergrens box = 25%-quantiel, bovengrens box = 75%-quantiel, lijn
in box = mediaan, |= de ’whiskers’ gedefinieerd als 25%-quantiel - 1.5*(75%-
quantiel - 25%-quantiel) en 75%-quantiel + 1.5*(75%-quantiel - 25%-quantiel),
♦ = gemiddelde, •= outlier.

3.1.4 Home range

De home ranges van de verschillende snoeken werden berekend op basis van de teleme-

triedataset verzameld tijdens het jaar. De home range werd niet berekend voor de twee

snoeken die overleden waren aan het begin van de paaiperiode. Als eerste werd de 95% en

de 50% home ranges van de snoeken berekend die ze gedurende het hele jaar gebruikten

(Bijlage D.2 en D.3). De resultaten worden weergegeven in resp. Figuur 3.9 en 3.10.
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Figuur 3.9: Visualisatie van de grootte en het aantal afzonderlijke kernen van de 95% home
ranges gedurende het jaar. De 95% home range stelt het gebied voor waarin de
snoek met 95% kans kan worden teruggevonden.

Figuur 3.10: Visualisatie van de grootte en het aantal afzonderlijke kernen van de 50% home
ranges gedurende het jaar. De 50% home range stelt het gebied voor waarin de
snoek met 50% kans kan worden teruggevonden.

Uit beide figuren kan geconcludeerd worden dat de home ranges van de verschillende

snoeken niet beperkt waren en dat de meeste snoeken gedurende het jaar gebruik maak-

ten van een groot deel van het studiegebied (max. ± 23 km). Verder kon vastgesteld

worden dat de home ranges van sommige snoeken uit meerdere afzonderlijke kernen

bestonden (Figuur 3.9 en 3.10).

Om het effect van het seizoen op de grootte van de home range na te gaan, werden

voor elk seizoen de 95% en 50% home ranges berekend voor de verschillende snoeken.

De resultaten worden weergegeven in Bijlage D.4 - D.11. Afhankelijk van het seizoen

kon voor enkele snoeken geen home range berekend worden door het ontbreken van

observaties voor dat bepaalde seizoen of door een onvoldoende aantal observaties. De

kernel methode had immers minstens 5 observaties nodig om een home range te kunnen
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schatten. Figuur 3.11 en 3.12 evenals Bijlage D.12 en D.13 geven een overzicht van de

home ranges per seizoen van de verschillende snoeken.

Figuur 3.11: Visualisatie oppervlakte 95% home range van de verschillende snoeken in functie
van het seizoen. De 95% home range stelt het gebied voor waarin de snoek met
95% kans kan worden teruggevonden.

Figuur 3.12: Visualisatie oppervlakte 50% home range van de verschillende snoeken in functie
van het seizoen. De 50% home range stelt het gebied voor waarin de snoek met
50% kans kan worden teruggevonden.

De twee bovenstaande figuren tonen aan dat de grootte van de home range sterk afhanke-

lijk was van het individu. Beiden figuren tonen aan dat de zomer home ranges kleiner

waren dan in de andere seizoenen. Bij de 95% home ranges kon niet eenduidig gezegd

worden in welk seizoen de home ranges het grootst waren want, afhankelijk van de snoek,

was de home range in de winter groter dan in de lente of omgekeerd.

Wanneer de data van de 50% home ranges werden geanalyseerd, zijn nog steeds de zomer

home ranges merkelijk kleiner dan de home ranges in de andere seizoenen. Uit Figuur

3.12 is wel duidelijk merkbaar dat in de meeste gevallen de home ranges in de winter

groter waren dan de home ranges in de lente. Verder werd onderzocht of deze bevinding-

en ook statistisch gestaafd konden worden. Hiervoor diende eerst te worden nagegaan
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of de distributie van 95% en 50% home ranges normaal verdeeld waren. Dit was echter

niet het geval aangezien hun p-waarden voor de Kolmogorov-Smirnov normaliteitstesten

resp. 0.007707 en 0.001362 zijn. Het effect van het seizoen op de grootte van de home

range werd dan nagegaan door middel van een niet-parametrische Kruskal-Wallis rank

sum test. De test toonde aan dat op het 0.05 significantieniveau kon besloten worden

dat, voor zowel de 95% als voor de 50% home ranges, er een significant effect was van het

seizoen (Kruskal-Wallis rank sum test p-waarden: resp. 0.002511 en 0.003955). Verder

werd ook nog nagegaan of er een effect van geslacht was op de grootte van de home

ranges. Hiervoor werd een Mann-Whitney U Test gebruikt. De test gaf aan dat er voor

beide percentages van home ranges geen significant effect was van geslacht (p-waarden

0.8449 en 0.6405 voor resp. 95% en 50% home ranges). Daarnaast werd na rangschikking

van de home ranges volgens grootte, geen verband gevonden tussen deze grootte en de

lengte van de snoeken.

3.1.5 Terugkeer naar zenderingsplaats

Voor elke snoek, waarvoor een 50% home range berekend was, werd nagegaan of de

plaats van uitzetting na zendering zich binnen deze home range bevond. De resultaten

van dit onderzoek zijn weergegeven in Tabel 3.2 waarbij een plusteken en een minteken

aangeven of de plaats van de uitzetting zich respectievelijk wel of niet binnen de home

range bevond.

Tabel 3.2: Overzicht positie uitzettingsplaats ten opzichte van 95% en 50% home range. De
95% en 50% home range stellen het gebied voor waarin de snoek met resp. 95%
en 50% kans kan worden teruggevonden.
+: Uitzetting binnen home range. -: Uitzetting buiten home range.

50% home range 95% home range
600 + +
611 - +
620 + +
630 - -
651 + +
671 - +
681 + +
781 + +
801 + +
811 + +
820 + +
831 - +
841 + +
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Tabel 3.2 toont aan dat in de meeste gevallen de uitzettingsplaats binnenin de home

range viel. Voor vier snoeken echter was dit niet het geval. Snoek 40.611 werd uitgezet

ter hoogte van paaiplaats 1 (Figuur 3.5). Zijn 50% home range voor het hele jaar was

verder stroomopwaarts gelegen in de buurt van de monding van de Boezingengracht en de

Kemmelbeek tot in de Kemmelbeek en de daarmee in verbinding staande Landdijkgracht.

De uitzettingslocatie viel wel binnen de 95% home range. De locatie van snoek 40.630

die uitgezet werd ter hoogte van Diksmuide, viel noch in de 50% home range, noch in

de 95% home range. Zijn 50% home range bevond zich stroomafwaarts van Diksmuide

net stroomop van paaiplaats 4 (Figuur 3.5). De uitzettingsplaats van snoek 40.671

viel net buiten één van de twee nuclei van de 50% home range. De 50% home range van

deze snoek bevond zich rond de monding van de Boezingengracht en de Kemmelbeek en

in de Boezingengracht zelf. De tweede nuclei was gelegen tussen monding van kanaal

Ieper-IJzer en halfweg tussen kanaal Ieper-IJzer en de verste paaiplaats stroomopwaarts

van Diksmuide. Deze laatste nuclei bevatte de uitzetttingsplaats net niet. Tenslotte

viel de uitzettingslocatie van snoek 40.831, die eveneens werd uitgezet ter hoogte van

Diksmuide, niet binnen de 50% home range maar wel binnen de 95% home range. De

50% home range van snoek 40.831 bestond uit twee nuclei. De ene nuclei strekte zich

uit van de stroomopwaarts van de monding van de Boezingengracht in de IJzer tot net

stroomafwaarts van de monding van het kanaal Ieper-IJzer, alsook een deel van het

kanaal zelf. De tweede nuclei bedekte het gebied stroomopwaarts van het verst gelegen

paaigebied ten opzichte van het spaarbekken tot het rivierdeel boven Diksmuide.

3.2 Modellering draagkracht snoek

3.2.1 Locatie-specifieke voedselwebben

Als eerste scenario werden de voedselwebben gemodelleerd voor elke locatie apart. Daar-

voor werd een aparte input-file aangemaakt met daarin de gemeten stocks van de voedsel-

webcompartimenten uitgedrukt in mg C/(m2 ∗ d), de constraints, de interacties tussen

de verschillende voedselwebcompartimenten en de definities van de verschillende vari-

abelen waaronder de ingestie van voedsel door snoek. De ingestie was een belangrijke

variabele met het oog op het berekenen van de draagkracht. Deze voedselopname door

snoek bestaat uit de som van ingestie van piscivore vissen en niet-piscivore vissen. De

stocks voor de verschillende locaties, genomen op 23 december (locatie 1) en 29 december

2011 (locatie 2 & 3), worden weergegeven in Tabel 3.3. De tabel toont aan dat er een

grote variabiliteit was in de stocks van de voedselwebcompartimenten tussen de locaties.

Dit kwam dan ook tot uiting in de modellering.
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Tabel 3.3: Stockgegevens van de verschillende locaties in de Burggravenstroom uitgedrukt in
mg C/m2.

Stock Locatie 1 Locatie 2 Locatie 3
DOC 12369.52 9853.70 9200.00
Detritus 11814.47 9357.91 9082.26
Fytoplankton 545.12 495.79 614.47
Rotiferen 0.04 0.16 -
Macrozoöplankton 9.90 24.26 -
Macrofyten 60538.16 89373.44 94862.13
Herbivoren 674.40 2094.70 73.04
Omnivoren 44.60 8.47 30.35
Predatoren 98.91 53.38 16.28
Niet-piscivore vissen 265.29 265.29 265.29
Piscivore vissen 70.24 70.24 70.24

Tabel 3.3 toont aan dat het DOC-gehalte evenals het detritus gehalte stegen naar-

mate de locatie zich meer stroomafwaarts bevond. De fytoplanktondensiteit was het

hoogst ter hoogte van locatie 3 en het laagst ter hoogte van locatie 2. De hoge detri-

tusconcentratie op locatie 1 werd waarschijnlijk veroorzaakt door de aanwezigheid van

de hydraulische stuw die het water ophoudt, waardoor daar organisch materiaal accu-

muleert. De hoogste zoöplanktondensiteit, zowel rotiferen als macrozoöplankton, werd

gevonden op locatie 2. Voor locatie 3 konden jammer genoeg geen gegevens bepaald

worden voor het zoöplankton. Dit was te wijten aan een te hoge detritus concentratie

in het staal. Zelfs na meermaals verdunnen bleek het nog steeds onmogelijk om het

zoöplankton te onderscheiden van het detritus. Verder valt er uit Tabel 3.3 af te leiden

dat locatie 3 en locatie 1 respectievelijk de hoogste en laagste densiteit aan macrofyten

bevatten. De densiteit en de verdeling tussen de verscheidene functionele groepen van

macro-invertebraten verschillen duidelijk tussen de drie locaties. Locatie 2 bevatte de

hoogste densiteit aan macro-invertebraten waarin er een duidelijk overwicht was aan her-

bivore macro-invertebraten (97% van het totaal aantal macro-invertebraten). De tweede

hoogste densiteit aan macro-invertebraten werd gevonden op locatie 1. Op deze locatie

waren eveneens de herbivore macro-invertebraten de grootste functionele groep maar

het verschil met de andere functionele groepen was kleiner dan op locatie 2 (slechts

82% van het totaal aantal macro-invertebraten). Tenslotte was de kleinste densiteit aan

macro-invertebraten terug te vinden op locatie 3. Opnieuw namen de herbivore macro-

invertebraten de bovenhand van de andere functionele groepen maar eveneens niet zo

uitgesproken als op locatie 2 (slechts 61% van het totaal aantal macro-invertebraten).

Uit gegevens van voorgaande viscampagnes bleek dat de densiteit aan niet-piscivore

prooivissen groter was dan de densiteit van piscivore prooivissen. Verder waren de
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gemeten gegevens van zowel de bacteriële respiratie als de som van de respiratie van

bacteriën, fytoplankton en zoöplankton niet bruikbaar aangezien deze onrealistisch hoog

waren. Deze ontbrekende data vormden geen probleem voor de modellering. Om toch

een inschatting te krijgen van deze stroom werd in de literatuur gezocht naar minimum

en maximum waarden voor bacteriële respiratie.

Eens de input-files voor alle locaties voltooid waren, kon door middel van inverse mo-

dellering voor elke interactie tussen twee voedselwebcompartimenten de range bepaald

worden. Een visuele voorstelling van de voedselwebben van de drie verschillende locaties

wordt weergegeven in Figuur 3.13-3.15.

In de voedselwebben van alle drie de locaties vormde de gross primaire productie door

macrofyten de grootste stroom (DIC− >MACROF), gevolgd door de stroom van macro-

fyten naar detritus. Verder valt er uit de figuren af te leiden dat op alle locaties een

hoge bacteriële activiteit heerste. De bacteriële respiratie en opname van opgeloste or-

ganisch koolstof waren relatief hoog in vergelijking met de andere interacties. Een groot

deel van het dieet van fytoplankton en niet-piscivore vissen bestond uit detritus. Het

biomassa-aandeel niet-piscivore vissen in het dieet van de snoek was groter dan het

biomassa-aandeel van piscivore vissen wat logisch is aangezien de densiteit van niet-

piscivore prooivissen groter was.

Figuur 3.13: Gemodelleerd voedselweb locatie 1 in de Burggravenstroom.
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Figuur 3.14: Gemodelleerd voedselweb locatie 2 in de Burggravenstroom.

Figuur 3.15: Gemodelleerd voedselweb locatie 3 in de Burggravenstroom.
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Hoewel dit aan de hand van Figuur 3.13-3.15 niet meteen duidelijk is, waren er toch

enkele verschillen tussen de voedselwebben. Zo was er enkel op locatie 1 interactie

tussen het fytoplankton en de omnivoren terwijl deze op de andere locaties afwezig was.

Op locatie 2 werd het fytoplankton uitsluitend geconsumeerd door herbivore macro-

invertebraten terwijl deze op locatie 1 verdeeld werden over omnivore en herbivore

macro-invertebraten uit het systeem. Op locatie 3 werd het fytoplankton verdeeld over

herbivore macro-invertebraten en de twee zoöplanktongroepen. Uit Figuur 3.14 blijkt

dat de herbivore macro-invertebraten een belangrijke rol hadden in het voedselweb. Zij

hadden een relatief hoge koolstofconsumptie van macrofyten en fytoplankton. Op lo-

catie 3 consumeerde het fytoplankton uitsluitend detritus terwijl op de andere locaties

naast detritus ook nog bacteriën op het menu stonden. Op locatie 3 was het belang van

het zoöplankton groter dan op andere locaties. Ze namen meer detritus op en vertoon-

den een hogere respiratie dan op de andere locaties. Het fytoplankton werd anders dan

op de andere twee locaties naast herbivore macro-invertebraten ook geconsumeerd door

zoöplankton. De bacteriën op deze locatie werden bovendien niet meer geconsumeerd

door fytoplankton, maar door zoöplankton. Verder vormde het zoöplankton op locatie

3 een voedingsbron voor niet-piscivore vissen.

3.2.2 Algemeen voedselweb

Analoog als voor de drie locaties in de Burggravenstroom werd in een tweede scenario een

voedselweb gemodelleerd voor het hele studiegebied in de Burggravenstroom. Hiervoor

werd een nieuwe input-file opgesteld. De stockwaarden voor elk voedselcompartiment

werden bekomen door het gemiddelde te nemen van de stocks van de drie verschillende

locaties opgemeten in de Burggravenstroom. De gemiddelde waarden voor dit tweede

scenario zijn weergegeven in Tabel 3.4.

Tabel 3.4: Stockgegevens van het gemiddelde van locatie 1, 2 en 3 in de Burggravenstroom
uitgedrukt in mg C/m2.

DOC 10474.41
Detritus 10084.88
Fytoplankton 551.79
Rotiferen 0.098
Macrozoöplankton 17.08
Macrofyten 81591.24
Herbivoren 947.38
Omnivoren 27.81
Predatoren 56.19
Niet-piscivore vissen 265.29
Piscivore vissen 70.24
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Tabel 3.4 toont aan dat, net als in het vorige scenario, de waarden voor DOC en detri-

tus vrij hoog waren. De waarden voor rotiferen en macrozoöplankton waren enkel het

resultaat van het gemiddelde van locatie 1 en 2 aangezien er voor locatie 3 geen schat-

ting beschikbaar was. Opnieuw vormden de herbivore macro-invertebraten de grootste

functionele groep (92% van het totaal aantal macro-invertebraten) binnen de macro-

invertebratencompositie.

In dit scenario waren de relaties en de constraints eveneens dezelfde als in het vorige

scenario. Het resultaat van de modellering voor het hele studiegebied wordt voorgesteld

in Figuur 3.16.

Figuur 3.16: Gemodelleerd voedselweb met de gemiddelde waarden van de 3 locaties in de
Burggravenstroom.

De structuur van Figuur 3.16 vertoont de grootste overeenstemming met het voed-

selweb op locatie 2. Dezelfde grote stromen kwamen voor, enkel was er gemiddeld

over het studiegebied een minder uitgesproken opname van macrofyten door herbi-

vore macro-invertebraten, in vergelijking met locatie 2. De figuur toont aan dat het

studiegebied gekenmerkt wordt door een grote gross primaire productie door macro-

fyten, die tijdens de periode van staalname ook een hoge graad van afsterven vertoonden

(MACROF− >DET). Door de hoge detritus concentraties in het systeem was er ook

een hoge bacteriële activiteit aanwezig. Dit komt in de figuur tot uiting onder de vorm
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van een hoge bacteriële opname van DOC dat vrijgesteld werd uit detritus en een hoge

bacteriële respiratie. Net als in het vorige scenario bestond het dieet van de snoek vooral

uit niet-piscivore vissen aangezien hun densiteit in de Burggravenstroom veel groter was.

3.2.3 Berekening draagkracht van snoek in Burggravenstroom

Het uiteindelijk doel van het model was om een schatting te krijgen van de biomassarange

aan snoek per vierkante meter. Het model gaf echter enkel als output een ingestiesnel-

heid, uitgedrukt in mg C/(m2 ∗ d), die nog verder diende geconverteerd te worden om

de draagkracht van snoek te kennen. De conversiefactoren voor het omrekenen naar

drooggewicht en versgewicht zijn respectievelijk 2.23 en 4.74 (78.92%vochtgehalte).

De resultaten voor deze omrekeningen worden weergegeven in Tabel 3.5. Het berekende

versgewicht aan snoek per vierkante meter voor elke locatie, alsook het berekende vers-

gewicht aan snoek per vierkante meter voor het hele studiegebied worden weergegeven

in Figuur 3.17.

Tabel 3.5: Tabel met maximale waarden voor de omrekening van biomassa aan snoek naar
versgewicht aan snoek in de Burggravenstroom.

Locatie 1 Locatie 2 Locatie 3 Gemiddelde Eenheid

Max Max Max Max

Opname 18918.43 27231.89 29152.18 25100.15 mg C/(m2 ∗ d)

Biomassa 283.78 408.48 437.28 376.50 mg C/m2

Drooggewicht 630.61 907.73 971.74 836.67 mg DW/m2

Versgewicht 2.99 4.31 4.61 3.97 g FW/m2

Aantal/m2 0.00067 0.00096 0.00103 0.00089 Aantal/ m2

Aantal in studiegebied 29 42 45 39 Aantal

Verder werd er ook gekeken naar het aantal snoeken dat aanwezig zou kunnen zijn

aangezien een waarde in g FW/m2 nog steeds weinig concreet is naar rapportering en

beheersadvies toe. Om het aantal g aan versgewicht per vierkante meter om te rekenen

naar het aantal snoeken per vierkante meter, diende gedeeld te worden door het gemid-

delde gewicht van snoek. Het gemiddelde gewicht werd berekend op basis van de data

die voorhanden waren van de getelemetreerde snoeken in de IJzer (Bijlage B.1). Het

gemiddelde gewicht van deze snoeken bedroeg 4478 g. Om dan uiteindelijk een range te

bekomen voor het aantal snoeken dat zou kunnen leven in de Burggravenstroom (on-

der de gemeten nutriëntentoestand) werd de waarde, bekomen na de vorige conversie,

vermenigvuldigd met het oppervlakte van het studiegebied. De lengte van het studiege-

bied was ongeveer 6 km lang met een gemiddelde breedte van 7.35 m of 44100 m2. De

resultaten van deze omrekening zijn eveneens weergegeven in Tabel 3.5.
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Figuur 3.17: Maximale stock van snoek uitgedrukt in g FW/m2.

Uit Tabel 3.5 en Figuur 3.17 kan afgeleid worden dat de nutriëntenstatus op locatie 1

het minst gunstig was voor de snoek. De macrofytendensiteit was ook het laagst op deze

locatie. De detritusconcentratie was het hoogst op deze locatie aangezien accumulatie

ontstaat door de aanwezigheid van een hydraulische stuw. De zoöplanktondensiteit was

hier ook lager dan op locatie 2. Alle bovenstaande bevindingen zorgden ervoor dat locatie

1 de minst gunstige locatie was voor de snoek. De draagkracht bedroeg op deze locatie

0.00067 g FW/m2. Indien de nutriëntenstatus in het hele studiegebied equivalent was

aan deze van locatie 1, dan zouden er maximaal 29 snoeken kunnen leven in dit gebied.

De meest gunstige locatie was locatie 3 waar ook de grootste densiteit aan macrofyten

werd opgemeten. Verder werd er ook een hoge densiteit aan fytoplankton gemeten.

De detritusconcentratie was op deze locatie het laagst. Al deze bevindingen leidden

tenslotte tot een hogere voedselopname door snoeken waardoor deze locatie de grootste

draagkracht voor snoek genereerde. Het model voorspelde dat de draagkracht van deze

locatie 0.00103 g FW/m2 bedroeg. Dit kwam overeen met 45 snoeken indien dezelfde

nutriëntenstatus als locatie 2 zou gelden voor het hele studiegebied.

Locatie 2 was intermediair. De macrofytendensiteit was net iets minder hoog dan op

locatie 3 maar de fytoplanktondensiteit was de hoogste van de 3 locaties. Deze locatie

bevatte ook de grootste macro-invertebratendensiteit. De detritus concentratie was veel
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lager dan op locatie 1 maar hoger dan op locatie 3. De draagkracht voor deze locatie

bedroeg 0.00096 g FW/m2. Indien de nutriëntenstatus in heel het studiegebied gelijk

zou zijn aan deze van locatie 3 dan zouden er maximaal 42 snoeken kunnen overleven in

het studiegebied.

De Burggravenstroom heeft geen uniforme nutriëntenstatus waardoor de draagkracht,

berekend op basis van de gemiddelde waarden een betere indicatie van deze draagkracht

weergeeft. Berekend volgens het aangegeven model was de draagkracht voor het gehele

studiegebied 0.00089 g FW/m2, wat overeenstemde met 39 snoeken.



Hoofdstuk 4

Discussie

4.1 Migratiepatroon

Deze telemetriestudie verschafte originele observaties van de bewegingen van 15 snoeken

in de IJzer. De snoeken werden getagd door middel van chirurgische implantatie van

zenders. Deze methode heeft zowel zijn voordelen als nadelen. De inplanting van de

zender verhindert, in tegenstelling tot een externe zender, dat de zender verstrengeld

geraakt in de vegetatie en zorgt ervoor dat er minder interferentie is met het zwemgedrag

en de snelheid van de snoek (Herke & Moring, 1999; Mellas & Haynes, 1985; Winter,

1983). De implantatie kan echter een negatief effect hebben wanneer vrouwelijke snoeken

gezenderd worden net voor de paaiperiode (Herke & Moring, 1999). In de huidige studie

werden de snoeken gezenderd in november en december 2010 waardoor het risico op een

negatief effect bij vrouwelijke snoeken beperkt bleef. Verder toonde de studie van Jepsen

& Aarestrup (1999) aan dat de implantatie van de zender op lange termijn weinig of

geen invloed heeft op de groei en de overleving van de snoek.

Door de analyse van de veranderingen in de MMAD van de vrouwelijke en mannelijke

snoeken kan het migratiepatroon van de snoek onderzocht worden. De MMAD’s tonen

aan dat er een hoge graad van individuele variatie aanwezig is in de beweging van de

snoek in de IJzer. Kobler et al. (2008a) observeerde dezelfde variabiliteit in een natuur-

lijk meer in Duitsland. Ook in de studie van Diana et al. (1977) werd gerapporteerd

dat de dagelijkse beweging van snoek variabel is in zowel de richting als de grootte

van de verplaatsing. In deze studie werd de richting echter niet in rekening gebracht.

Verder dient opgemerkt te worden dat het vergelijken van de gemiddelde MMAD’s van de

individuen in deze studie minder relevant is aangezien niet voor alle snoeken hetzelfde

aantal observaties beschikbaar zijn, en dat de opvolgingsduur verschillend is doordat

enkele snoeken reeds gestorven waren voor het einde van de studie.
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De resultaten uit de huidige studie tonen aan dat de onderzochte snoekpopulatie bestaat

uit twee groepen nl. sedentaire en mobiele snoeken. Vier snoeken worden als sedentair

beschouwd in de huidige studie. Het sedentair gedrag van één van deze vier snoeken was

echter het gevolg van de gevangenschap in de kleine Landdijkgracht. Het onderscheid

in twee groepen werden eveneens geobserveerd in de studies van Clark (1990), Diana et

al. (1977), Jepsen et al. (2001) en Ovidio & Philippart (2005). Andere studies (Diana,

1980; Ivanova, 1969; Malinin, 1969; Nursall, 1973) rapporteerden tegenstrijdige waarne-

mingen. Deze studies observeerden dat de gemonitorde snoeken grotendeels sedentair

zijn en weinig tijd of energie besteden aan het zwemmen. Eklöv (1997) en Grimm &

Klinge (1996) observeerden dat het sedentair gedrag het gevolg is van het territoriaal

gedrag van de snoek. Het feit dat de snoekpopulatie bestaat uit zowel sedentaire als

mobiele individuen is gunstig voor de overleving van de populatie. In het geval van een

catastrofale gebeurtenis in een bepaald deel van de rivier, kunnen de mobiele snoeken

nog steeds de populatie verder in stand houden (Koed et al., 2006).

Tijdens de paaiperiode is een verhoogde activiteit waar te nemen van vrouwelijke snoeken.

Bij de mannelijke snoeken is het verschil in beweging tijdens de paaiperiode en buiten

de paaiperiode minder uitgesproken. Lucas (1992) toonde aan dat er in meren tijdens

de paaiperiode een verhoogde bewegingsactiviteit is waar te nemen. Dit fenomeen bleek

ook in rivieren het geval te zijn (Koed et al., 2006). Op basis van de observaties uit deze

studie wordt waargenomen dat snoeken soms kilometers ver zwemmen op zoek naar een

paaiplaats. Deze bevindingen zijn overeenkomstig met de observaties in de studies van

Koed et al. (2006), Ovidio & Philippart (2005) en Vehanen et al. (2006). Naar beheer

toe dienen dus paaigebieden niet noodzakelijk nabij gelegen te zijn aangezien het niet

ongewoon is voor snoeken om tot 23 kilometer van hun home range weg te trekken om

te paaien. Uit de huidige studie blijkt wel dat zij niet noodzakelijk de dichtstbijgelegen

paaiplaats gebruiken om zich voort te planten. Dit kan verklaard worden door het in

de literatuur beschreven ”homingsgedrag”van de snoek (Coeck, 2002). Dit houdt in dat

de snoek terugkeert naar zijn geboorteplaats om zich daar voort te planten. Hoewel in

deze studie deze hypothese niet onderzocht kan worden, omdat de geboorteplaatsen van

de studiedieren niet gekend waren, is dit toch een belangrijk item naar beheer toe. In

toekomstige studies is het aangewezen om dit verder te onderzoeken. Daarnaast kan in

de huidige studie opgemerkt worden dat enkele snoeken meerdere paaiplaatsen bezoeken

in hetzelfde paaiseizoen wat voorgaande verklaring tegenspreekt. Toch impliceert een

bezoek aan de paaiplaats niet dat de snoek zich daar effectief heeft voortgeplant. Het

gebruik van meerdere paaiplaatsen tijdens de paaiperiode werd ook gerapporteerd in de

studie van Bosworth & Farrell (2006). Het bezoeken van meerdere paaiplaatsen heeft

als voordeel dat het risico op inteelt verkleind wordt (Koed et al., 2006).
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In de huidige studie wordt geen significant verschil waargenomen in de minimale migratie-

afstanden per dag van mannelijke en vrouwelijke snoeken. Dit resultaat is in contrast met

de rapportering van Lucas (1992) en Koed et al. (2006) waarin de bewegingssnelheden

geslachtsafhankelijk waren. Beiden observeerden wel een tegenovergesteld patroon. In de

studie van Lucas (1992) vertoonden de mannelijke snoeken de hoogste activiteit terwijl

dit in de studie van Koed et al. (2006) de vrouwelijke snoeken waren. De geslachts-

afhankelijkheid in de studie van Koed et al. (2006) was enkel van toepassing gedurende

de paaiperiode. De studie van Lucas (1992) was wel slechts gebaseerd op een beperkt

aantal studiedieren nl. drie vrouwelijke en twee mannelijke snoeken.

Meerdere auteurs concludeerden dat de bewegingssnelheden van de snoek grootte-afhanke-

lijk waren (Jepsen et al., 2001; Masters et al., 2005; Vehanen et al., 2006). Jepsen et

al. (2001) en Masters et al. (2005) vonden beiden een positieve correlatie tussen de

lengte en de beweging van de snoek al was deze correlatie in de studie van Jepsen et

al. (2001) eerder zwak. Vehanen et al. (2006) schreef de vaststelling dat vrouwelijke

snoeken de neiging hadden om meer te bewegen dan mannelijke snoeken toe aan de

grotere lengte en gewicht van de vrouwelijke snoeken. Stijgende bewegingssnelheden

door grotere individuen kan verklaard worden door de grotere voedselbehoefte en een

gereduceerd predatierisico waardoor de snoek zijn foerageergebied kan uitbreiden. In de

huidige studie wordt dit effect niet statistisch getest maar uit de figuren kan afgeleid

worden dat er geen relatie bestaat tussen lengte en MMAD.

In deze studie vertonen de meeste snoeken de hoogste MMAD’s in de winter en tijdens

de paaiperiode. De laagste MMAD’s worden geobserveerd in de zomer. De statistisch

test wijst dan ook uit dat het seizoen een significant effect heeft op de beweging van de

snoek. Toch dient deze conclusie genuanceerd te worden aangezien er slechts een beperkt

aantal metingen zijn voor de zomerperiode. Het gelimiteerd aantal observaties was het

gevolg van een te hoge conductiviteit (> 1000µS) tussen eind april en half augustus

2011, waardoor het signaal van de zender niet kon worden ontvangen. De paaiperiode

vond in deze studie plaats vanaf begin februari tot begin mei 2011. De bevindingen van

hoge MMAD’s in de winter en paaiperiode komen overeen met de gepubliceerde teleme-

triestudies van zowel Koed et al. (2006), die eveneens een verhoogde activiteit waarnam

tijdens de winter- en lenteperiode als Kobler et al. (2008a) die in zijn studie een hogere

activiteit van vrouwelijke snoeken observeerde in de winter dan in de zomer. Toch zijn

er heel wat andere studies gepubliceerd die contradictorische resultaten rapporteerden.

Kobler et al. (2008b) observeerde tijdens een andere studie, in hetzelfde studiegebied,

lagere bewegingssnelheden in de winter dan in de zomer. Dezelfde rapportering van een

hogere activiteit in de zomer werd beschreven in de studie van Vehanen et al. (2006).

Tijdens deze laatste studie waren, anders dan in de meeste studies, de snoeken het minst

actief tijdens de lente. De reeds gepubliceerde artikels verklaarden de hoge activiteit in
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de winter en lente als het gevolg van de mindere voedselbeschikbaarheid in deze peri-

ode en de lagere macrofytendensiteit. Door de mindere voedselbeschikbaarheid is er een

grotere competitie voor het aanwezige voedsel. De gereduceerde beschikbaarheid aan

vegetatie zorgt ervoor dat de snoek actief op jacht moet gaan (Chapman, 1968; Knight

et al, 2008). De studie van Masters et al. (2002) schreef de verhoogde activiteit tijdens

de winter toe aan een hogere stroomsnelheid in deze periode van het jaar. De verhoogde

MMAD in de lente kan ook verklaard worden door de migratie naar de paaiplaatsen.

Vaak werd geobserveerd dat snoeken grotere afstanden afleggen in het paaiseizoen ten

op zichte van de rest van het jaar (Koed et al., 2006; Ovidio & Philippart, 2005; Vehanen

et al., 2006). Lucas (1992) schreef de verhoogde lente-activiteit toe aan de stijging van

de watertemperatuur.

De huidige studie toont aan dat tijdens de schemeringsperiodes een hogere snoekactiviteit

is waar te nemen. Het effect van deze activiteitspieken zijn echter niet significant verschil-

lend in deze studie. Verder is in deze studie ook tussen de drie seizoenen geen significant

verschillend effect waargenomen van dagindeling op de MMAU. De studies van Beau-

mont et al. (2005), Cook & Bergersen (1988), Kobler et al. (2008b), Pitcher & Turner

(1986) en Rogers (1998) rapporteerden een verhoogde activiteit tijdens schemeringsperi-

odes. Zij stelden dat de verhoogde bewegingssnelheden gedurende schemeringsperiodes

konden verklaard worden als zijnde een gedragsrespons op korte termijn van de snoek

om zijn voedselopname te maximaliseren aangezien de kans op een succesvolle jacht tij-

dens deze periode het grootst is. Hodder et al. (2007) vond eveneens dat de MMAU’s

aanzienlijk verschillen afhankelijk van de dagindeling. In de zomer werden tijdens beide

schemeringsperiodes verhoogde activiteit vastgesteld terwijl in de winter de dagelijkse

activiteit meer uniform verdeeld was. In de studie van Kobler et al. (2008b) had de

dagindeling geen significante invloed op de bewegingssnelheid van de snoek in zowel de

winter als de zomer. Net als bij de seizoenale activiteit is er een ongelijkheid in de

waarnemingen van de verschillende studies over de dagelijkse activiteiten van de snoek.

Wel dient opgemerkt te worden dat het niet significant verschillend zijn van de resultaten

uit dit onderzoek waarschijnlijk het gevolg is van een beperkte dataset, die bestaat uit

een relatief kleine populatie aan gevolgde snoeken (winter: 6/15 snoeken, lente: 2/15

snoeken en zomer: 3/15 snoeken). Tijdens de drie verschillende 24u campagnes werden

niet telkens dezelfde dieren gevolgd wat mogelijks een verklaring is voor het niet sig-

nificant verschillend zijn van het dagindeling x seizoen effect. Bij toekomstige studies is

het daarom aangewezen om in de verschillende 24u campagnes zoveel mogelijk dezelfde

dieren te volgen zodat een concrete vergelijking kan gemaakt worden tussen de verschil-

lende seizoenen.
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De 95% home ranges van de snoeken in de huidige studie vertonen een hoge variabiliteit.

Bij sommige snoeken bestaat de 95% home range uit één groot gebied dat een groot deel

van de IJzer en/of zijn zijbeken/kanaal omvat. Er zijn ook snoeken waarvoor de 95%

home ranges bestaan uit twee activiteitskernen die beiden groot kunnen zijn of uit een

groot en een klein deel bestaan. De home range van één snoek bestaat zelfs uit drie

kleine activiteitskernen. De meervoudige kernen tonen aan dat de snoeken gedurende

het jaar gebruik maken van verscheidene habitats die verspreid liggen in de IJzer, de

zijbeken en/of het Kanaal Ieper-IJzer. Verscheidene studies rapporteerden dat de snoek

meermaals per jaar veranderde van habitat (Karas & Lehtonen, 1993; Miller et al.,

2001; Rosell & MacOscar, 2002). Cook & Bergersen (1988), Diana et al. (1977) en

Jepsen et al. (2001) vonden dat snoeken systematisch afwisselen tussen verschillende

activiteitkernen of gedurende het hele jaar gebruik maken van het volledige meer of

reservoir. Tegenstrijdige bevindingen werden geobserveerd in de studies van Grimm &

Klinge (1996) en Vostradovsky (1975). In deze studies voerden de snoeken hun activiteit

uit in een beperkte activiteitskern wat volgens hen het gevolg zou zijn van hun ”sit-and-

wait”jachtstrategie. De grootte van het studiegebied is waarschijnlijk niet de verklaring

voor de beperkte home ranges aangezien beide studies uitgevoerd werden in een an-

der studiegebied met uiteenlopende grootte (klein meer vs groot reservoir). Tijdens de

vergelijking van de 50% home ranges met de 95% home ranges van de snoeken in de

huidige studie valt op dat 95% home ranges die uit één kern bestaan, worden opgesplitst

in twee kernen in de 50% home ranges. Deze bevindingen tonen aan dat ook al zwemt

de snoek rond in bijna heel het studiegebied, zijn kernactiviteiten (fourageren, schuilen,

overwinteren) toch worden geconcentreerd in beperktere zones. Bij de 95% home ranges

van de snoeken die reeds bestaan uit meerdere kernen wordt waargenomen dat hun 50%

home ranges worden herleid tot één kern waar de snoek zijn hoofdactiviteiten uitvoert.

Dit kan mogelijks verklaard worden door de intensievere observaties tijdens de paaiperi-

ode. Hierdoor komt dit kerngebied vooral tot uiting in de home range berekend over

het hele jaar en blijft deze over als 50% home range. Verder wordt waargenomen dat

in enkele gevallen de 50% home ranges overlappen wat mogelijks impliceert dat deze

locaties gunstig zijn doordat er bijvoorbeeld voldoende voedsel beschikbaar is, en het

een ideale rust- of schuilplaats is. Tijdens deze studie werd de link met het habitatge-

bruik niet onderzocht waardoor dit enkel een veronderstelling is. Het onderzoeken van

deze link kan in toekomstige studies zeker een meerwaarde betekenen. Voor toekomstige

telemetriestudies die tot doel hebben de home range van de snoek te bepalen, zou het

beter zijn een meer uniforme verdeling te hebben van de snoeklocaties gedurende het

jaar. Nu werd vooral het paaihabitat van de snoek in kaart gebracht door de intensieve

opvolging van de snoeken in deze periode waardoor de berekende home range over het

hele jaar een sterke bias vertoont.
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In de huidige studie is de gemiddelde grootte van de 95% home ranges veel groter dan

de reeds gepubliceerde studies. De studies van Hodder et al. (2007) en Vehanen et al.

(2006) observeerden heel beperkte home ranges voor snoek in een rivier. De dimensies

van de studiegebieden zijn echter veel kleiner dan in de huidige studie (± 47 km). De

lengte van de rivieren in de studie van Hodder et al. (2007) en Vehanen et al. (2006)

waren resp. ± 2 km en ± 9 km. Meerdere auteurs observeerden dat de home range

van de snoek niet beperkt was (Bregazzi & Kennedy, 1980; Chapman & Mackay, 1984;

Cook & Bergersen, 1988). In de studie van Ovidio & Philippart (2005), uitgevoerd in de

Ourthe (België), werd een maximaal home range bereik van 25 km waargenomen. In de

huidige studie was dit maximaal ± 23 km.

Relatief weinig studies analyseerden de grootte en het veranderen van de activiteitskernen

met betrekking tot het seizoen. Master et al. (2005) rapporteerde seizoenale verandering-

en in de home ranges die niet noodzakelijk gerelateerd zijn met de paaiperiode. Kobler

et al. (2008a) vond dat de home ranges in de winter groter zijn dan de home ranges

in de zomer. De snoek verspreidt zich in de winter over een grotere oppervlakte wat

hoogstwaarschijnlijk het gevolg was van de start van de migratie naar de paaiplaatsen

(Karas & Lehtonen, 1993; Miller et al., 2001; Rosell & MacOscar, 2002). In de huidige

studie zijn eveneens de winter home ranges van de snoeken significant groter dan hun

zomer home ranges. Grimm & Klinge (1996) stelden dat de grotere verspreiding van

de snoek in de winterperiode te wijten is aan het verlies van vegetatie. Verder zorgt

de herverdeling van de prooivissen, als gevolg van vegetatiedegradatie, ervoor dat de

snoek van jachtstrategie moet veranderen en een groter gebied moet exploiteren (Jepsen

& Berg, 2002). In de winterperiode gebruikt de snoek een mobiele jachtstrategie in

plaats van de verrassingsaanval vanuit de vegetatie. Dit zorgt eveneens voor een grotere

home range. Verder omvat de winterperiode van de huidige studie ook het begin van

de paaiperiode waardoor de migratie naar de paaigebieden ook opgenomen wordt in de

winter home range. Dit kan ook een mogelijke verklaring zijn voor de grotere winter

home range in deze studie.

Uit de observaties van de huidige studie blijkt dat geen verband kan gevonden worden

tussen de lengte van de snoek en de grootte van de home ranges. Jepsen et al. (2001)

en Kobler et al. (2008a) vonden tijdens hun onderzoek eveneens geen relatie tussen

de grootte van de home range en de lengte van de snoek. Deze bevindingen waren

tegengesteld aan de observaties van Minns (1995) die een positieve relatie observeerde

tussen de oppervlakte van de home range en de lengte van de snoeken.

In deze studie wordt de kernel methode toegepast. Een nadeel van deze techniek is dat

wanneer de snoek gebruik maakt van rechte stukken in de IJzer, zijn home range wordt
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uitgebreid langsheen de rivier tot buiten de oevers. Door het afsnijden van gebieden die

niet in de rivier gelegen zijn, wordt getracht een betere schatting van de home range

te bekomen. Bij het afsnijden treden onnauwkeurigheden op aangezien de IJzer eerst

handmatig diende gedigitaliseerd te worden op basis van een orthofoto. Deze digitalisatie

leverde tevens een foutenmarge op. Een ander nadeel van deze techniek is dat de kwaliteit

van de schatting niet kan beoordeeld worden aangezien enkel een puntmeting wordt

gegenereerd zonder een schatting van de standaardafwijking. Voor toekomstige home

range berekeningen met de kernel methode is het aan te raden om voor elk seizoen een

gelijk aantal observaties te verzamelen. In deze studie zijn er veel observaties beschikbaar

voor winter en lente, maar weinig voor herfst en slechts enkele voor de zomer. Zo zijn

enkele home ranges in de herfst en in de zomer slechts gebaseerd op het minimum aantal

punten vereist voor het berekenen van kernel nl. vijf. Voor sommige snoeken is het zelfs

niet mogelijk geweest om tijdens de herfst en de zomer een home range te berekenen

door een onvoldoende aantal observaties.

De huidige studie toont aan de 12 van de 13 snoeken uitgezet werden in hun 95% home

range en bij 9 van de 13 snoeken valt deze plaats ook binnen hun 50% home range.

De vangst en zendering vond plaats in november en december om de kans te verkleinen

dat de snoeken werden gevangen tijdens hun migratie naar de paaiplaatsen. De snoeken

werden telkens terug uitgezet op de locatie waar ze gevangen werden. Toch zijn er nog

vier snoeken waarbij de uitzettingslocatie niet valt binnenin hun 50% home range. Voor

de snoek die sinds midden februari vastzat in de Landdijkgracht, is dit geen onlogische

vaststelling. Deze verklaring is echter niet van toepassing voor de andere drie snoeken.

Deze zijn hoogstwaarschijnlijk gevangen geweest terwijl ze op excursie waren buiten hun

home range.

Vorige paragrafen toonden aan dat de studies die antwoord trachten te vinden op dezelfde

onderzoeksvragen vaak tegenstrijdige conclusies uitkwamen. Kobler et al. (2008b) en

Jepsen et al. (2001) stelden dat deze verschillen niet enkel te wijten zijn aan de variatie

in het gedrag van de snoeken binnen verschillende ecosystemen, maar dat dit ook het

gevolg kan zijn van verschillen in methode en studie-ontwerp. Zo varieerden eerdere

onderzoeken vaak in telemetriemethode (radiotelemetrie vs. akoustische telemetrie),

ecosysteem (rivier, meer of reservoir), opsporingsmethode (manueel vs. vaste stations),

opsporingsfrequentie (dagelijks, wekelijks of 24u opsporing), studieduur (jaar vs. enkele

maanden) en zenderingsperiode. Verder waren ook het aantal gevolgde snoeken, hun

lengte en gewicht verschillend voor elke studie. Tijdens de interpretatie en de verge-

lijking van de resultaten, dienen hierboven beschreven verschillen in het achterhoofd

gehouden te worden.
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Een beter inzicht in het migratiepatroon en home range gebruik van de snoek is noodza-

kelijk om het beheer van snoekpopulaties te optimaliseren. Zo geven de MMAD’s een

indicatie van de grootte-orde van afstanden die snoeken afleggen. Deze informatie kan

door beheerders gebruikt worden om onder andere een indicatie te krijgen van de max-

imale afstand tussen twee paaiplaatsen en welke migratieknelpunten prioritair dienen

opgelost te worden. De home ranges geven aan in welke gebieden van de rivier de snoek

zijn hoofdactiviteiten uitoefent. Deze home ranges dienen dan gelinkt te worden aan

het habitatgebruik en de habitateigenschappen waardoor de beheerders een beter inzicht

krijgen in de habitatpreferentie van de snoek en dus welke gebieden er dienen hersteld

en/of beschermd te worden en hoe dit zo efficiënt mogelijk kan verlopen.

4.2 Modellering draagkracht snoek

De nutriënten en het organisch materiaal aanwezig in de rivier kan beschouwd worden

als de brandstof van het voedselweb. Hun beschikbaarheid en mate waarin ze kun-

nen opgenomen worden door de verschillende voedselwebcompartimenten wordt direct

bepaald door de stroomsnelheid en de watertemperatuur. Verscheidene processen, zoals

verlies van organisch materiaal afkomstig van de oevers, versnelde eutrofiëring, atmo-

sferische depositie van stikstof en micro-nutriënten evenals wateropslag, extractie en

stroommanipulatie, kunnen samen heel veel invloed uitoefenen op het voedselweb. Het

is daarom van essentieel belang om deze problemen te evalueren en voldoende in te

schatten wat de consequencies zullen zijn van deze veranderingen (ISAB, 2011).

In de huidige studie was de nutriëntenstatus op alle staalnamepunten vrij hoog. De

hoge DOC-gehaltes (gemiddeld: 16 mg C/L) waren waarschijnlijk het gevolg van het

lozen van afvalwater in de Burggravenstroom en/of runoff afkomstig van de aangrenzen-

de landbouwgronden. Verder viel de hoge detritusconcentratie in deze studie op. Ter

hoogte van locatie 1 was de detritusconcentratie het hoogst. Dit is niet onlogische

aangezien de hydraulische stuw, net stroomaf van het staalnamepunt, zorgt voor de

accumulatie van organisch materiaal, afkomstig van het stroomopwaarts gedeelte van

de Burggravenstroom. Het stijgende detritusgehalte is ook in overeenstemming met de

studie van Rosi-Marshall & Wallace (2002) die eveneens vaststelden dat het organisch

materiaal stroomafwaarts toenam. De hoge detritusconcentraties impliceerden op alle

locaties een hoge bacteriële activiteit. In alle voedselwebben is dan ook een hoge opname

van DOC op te merken alsook een hoge bacteriële respiratie. Verder werd op locatie 1

ook de laagste opgeloste zuurstofconcentratie waargenomen wat mogelijks wijst op een

hoge afbraak van organisch materiaal. Locatie 3 vertoonde de hoogste fytoplanktoncon-

centratie. Deze bevinding was echter merkwaardig aangezien in meerdere studies werd
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geobserveerd dat de fytoplanktondensiteit stroomafwaarts van de rivier het hoogst is (de

Ruyter-van Steveninck et al., 1992; Olgúın et al., 2004). Een mogelijke verklaring kan

zijn dat de fosfor-concentratie en/of ammoniumconcentratie op deze locatie het hoogst

was. De studie van Palaniswamy et al. (2009) en Gharib et al. (2011) toonden immers

aan dat het chlorofyl a-gehalte sterk positief gecorreleerd is met respectievelijk fosfor

en ammonium. Tijdens de huidige studie werden deze parameters echter niet gemeten

waardoor hieromtrent geen conclusie kan worden getrokken. De zoöplanktondensiteit

in deze studie was beduidend laag (Marchand, 1997). Dit is mogelijks te wijten aan

een onderschatting van de zoöplanktondensiteit bij de verwerking van de stalen. Deze

onderschatting werd veroorzaakt door de hoge detritusconcentraties die aanwezig waren

in de stalen, wat de determinatie van het zoöplankton sterk bemoeilijkte. De detritus-

concentratie in de stalen was dermate hoog dat de 25-70 µm stalen onmogelijk konden

gedetermineerd worden. De macrofytendensiteit was het grootst op locatie 3 wat moge-

lijks te verklaren is doordat hier het opgelost anorganisch koolstofgehalte het hoogst

was. De macro-invertebratengemeenschap werd op alle locaties gedomineerd door herbi-

vore macro-invertebraten wat mogelijks te verklaren is door de hoge macrofytendensiteit.

Doordat de niet-piscivore prooivissen behoren tot een lager trofisch niveau dan de pis-

civore prooivissen, is het evident dat deze een hogere densiteit hebben dan piscivore

prooivissen.

Uit de gemodelleerde voedselwebben blijkt dat gedurende de winterperiode de macro-

fyten, het detritus en de bacteriën de belangrijkste schakels zijn voor de koolstofstromen

doorheen het voedselweb. De macrofyten waren tijdens deze periode nog vrij actief

(DIC->MACROF) aangezien in de maanden vóór de staalname de temperatuur relatief

warm was voor de tijd van het jaar. Toch is er al een grote sterfte te merken van de

macrofyten die zo het detritusgehalte in de rivier nog verhogen. Deze detritusconcen-

traties zijn immers reeds vrij hoog door de input van organisch materiaal (bv. afgevallen

bladeren, afgestorven oevervegetatie) afkomstig van het terrestrisch ecosysteem. Het

hoge detritusgehalte zorgt voor een grote bacteriële activiteit in het ecosysteem wat tot

uiting komt in grote stromen van opname (DOC->BAC) en respiratie (BAC->DIC).

Verder valt ook op dat de niet-piscivore prooivissen zich vooral voeden met detritus

aangezien de densiteiten van fytoplankton, zoöplankton en macro-invertebraten in de

winter laag zijn. Voor toekomstig onderzoek zou het interessant zijn om eveneens het

effect van de temporele dynamiek van het ecosysteem op de draagkracht te bestuderen.

Dit kan door staalnamecampagnes uit te voeren in de verschillende seizoenen. Zo kan

voor elk seizoen een voedselweb gemodelleerd worden en kunnen de resultaten van de

verschillende seizoenen, vervolgens met elkaar vergeleken worden.
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Uit de resultaten van de huidige studie blijkt dat op de verschillende locaties in de

Burggravenstroom de maximale draagkracht varieert tussen de 284-437 mg C/m2 met

een gemiddelde maximale draagkracht van 376.5 mg C/m2. Dit komt overeen met 6-10

snoeken per hectare (gemiddelde 8 snoeken per hectare). In eerder verschenen publi-

caties werden uiteenlopende waarden gevonden voor de draagkracht van snoek. Craig

(1996) rapporteerde een draagkracht van 2.5-8.3 adulte snoeken per hectare. Snow (1978)

publiceerde een grotere draagkracht van 40-50 snoeken per hectare in een meer. Hij sug-

gereerde dat de beschikbaarheid van geschikte foerageerplaatsen de meest bepalende

factor was voor de populatiedensiteit in het meer. In Margeneau et al. (2008) werden

waarden als 3.7 en 1.1-1.6 vermeld voor de draagkracht van snoek.

De modellering van het voedselweb werd bëınvloed doordat enkele interacties niet in

het model zijn opgenomen wegens het reeds complex zijn van het huidige voedselweb

én het niet voorhanden zijn van data. Door het gebrek aan data omtrent de densiteit

van watervogels en amfibiën in de Burggravenstroom kon tijdens de huidige studie de

consumptie van prooivissen, macrofyten en macro-inverbraten door watervogels, alsook

de consumptie van watervogels en amfibiën door piscivore prooivissen en snoeken niet in

beschouwing worden genomen. Niettegenstaande zou het kunnen zijn dat in bepaalde

periodes van het jaar amfibiën een redelijk aandeel vertegenwoordigen in het dieet van

de snoek (persoonlijke mededeling lokale visser). Daarnaast werd geen interactie gemo-

delleerd tussen de aanwezige prooivissen en hengelaars aangezien de hengeldruk in dit

deel van de Burggravenstroom vrij laag is. Indien het model gebruikt wordt in an-

dere rivieren waar wel een hoge hengeldruk heerst, kan de impact van de visserij op

de prooivisdensiteit en dus ook op de draagkracht van snoek niet verwaarloosd worden.

Door het veranderen van de voedselwebstructuur en de potentiële productiviteit kan de

visserij de draagkracht van een zoetwaterecosysteem direct bëınvloeden. Het voedsel-

web in de huidige studie werd enkel geconstrueerd op basis van koolstofbalansen. De

studie van Vézina & Pahlow (2003) wees echter uit dat voedselwebben die geconstrueerd

werden op basis van meerdere elementen (koolstof + stikstof + fosfor) dienen verkozen

te worden boven deze uitgevoerd met één enkel element. Indien een ander element dan

koolstof, bijvoorbeeld stikstof of fosfor, de limiterende factor is in het ecosysteem, kan dit

de structuur van het voedselweb bëınvloeden. Het model opgesteld tijdens dit eindwerk

hield geen rekening met limitaties door andere elementen dan koolstof.

Op basis van de ervaring vergaard tijdens deze studie, kunnen belangrijke aanbevelingen

gedaan worden voor toekomstige, meer accurate schattingen van de snoekdraagkracht.

Zo dient de Zoöplankton-staalnametechniek verbeterd te worden om stalen te verzamelen

met een lagere detritusconcentratie. Dit kan via bemonstering vanaf een bootje zodat

de bodem niet verstoord wordt tijdens het nemen van de stalen. In de huidige studie
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konden immers door een te hoge detritusconcentratie enkel de stalen, gezeefd over 70 µm,

gedetermineerd worden. Dit zorgde voor een onderschatting van de rotiferenstock. De

onderschatting van de rotiferen had mogelijks een onderschatting van de gemodelleerde

ingestiesnelheid en de daaruit berekende draagkracht van snoek in de Burggravenstroom

tot gevolg. Indien de metingen voor de bacteriële respiratie en de respiratie van de som

van bacteriën, fytoplankton en zoöplankton bruikbaar waren geweest, zou de draagkracht

van snoek veel locatie-specifieker geweest zijn. Hieruit zou een betere schatting van de

ingestiesnelheid van de snoek resulteren. Eveneens zou een meer actuele schatting voor

de draagkracht bekomen zijn indien de data voor de aanwezige prooivissen gebaseerd was

op recentere gegevens. In de huidige studie werden de meest recente visbestandgegevens

gebruikt voor de Burggravenstroom die voorhanden waren, deze dateerden van 2009.

De toen gemeten prooivisdensiteit drukte de respons uit op de nutriëntenstatus van de

Burggravenstroom anno 2009. Deze status kan in 2011 reeds veranderd zijn waardoor

een mindere accurate schatting werd bekomen voor de draagkracht. De output van het

lineair inverse model is maar zo goed als de data en de kennis die gëımplementeerd

worden. Deze zijn dus van groot belang voor de uitkomst van het model.

Tot slot stelden Vézina & Pahlow (2003) dat de accuraatheid van de inverse recon-

structie afhankelijk is van de dynamiek en de structuur van de compartimenten in het

ecosysteem. De reconstructie van complexere voedselwebben vertonen meer verteken-

ing waarbij kleine en grote stromen respectievelijk worden onder- en overschat door het

model. Ondanks deze vertekening toonde de studie van Vézina & Pahlow (2003) aan dat

inverse wederopbouw van het voedselweb nuttige en correcte informatie kan verschaf-

fen voor het detecteren van wijzigingen in stromen als gevolg van veranderingen van

ecosysteemeigenschappen.





Hoofdstuk 5

Algemene conclusies

Het migratiepatroon en habitatgebruik van de snoek is complex en sterk afhankelijk

van het individu, het levenstadium, het seizoen en het ecosysteem waarin de snoek zich

bevindt. Om effectieve beheersadviezen en -maatregelen te kunnen formuleren, is de

kennis omtrent de migratiedynamiek en het habitatgebruik van de snoek essentieel. Het

doel van deze telemetriestudie was dan ook een beter inzicht te krijgen in het migratiepa-

troon van de snoek om zo de beheerders meer en vooral concretere informatie hieromtrent

aan te reiken. Deze informatie kan vervolgens aangewend worden bij de evaluatie van

reeds toegepaste beheersmaatregelen en/of bij de implementatie van nog uit te voeren

maatregelen.

Uit de huidige studie blijkt dat de snoeken gedurende de paaiperiode grote afstanden

afleggen in de IJzer. Het is daarom van essentieel belang dat de snoeken tijdens de

migratie zo weinig mogelijk geconfronteerd worden met fysische barrières. Indien deze

wel aanwezig zijn in de rivier, dient het wegwerken van deze barrières als prioritair te

worden beschouwd. In de verschillende restauratieprogramma’s is het aangewezen om

ook de situatie van de snoek op te nemen en er verder voor te zorgen dat er vrije migratie

van snoek (alsook andere vissoorten) mogelijk is in de rivier.

Uit deze studie kan bijkomend geconcludeerd worden dat de grootte, de vorm en de

locatie van de home range sterk afhankelijk is van zowel het individu als van het seizoen.

De seizoensgebonden verschillen in grootte van home range worden verondersteld het

gevolg te zijn van de fluctuerende beschikbaarheid van habitats en de verandering in

prooidistributie. Eens de link tussen home range en habitateigenschappen duidelijk is,

kan deze als hulpmiddel gebruikt worden door beheerders in de bepaling van welke ri-

viergebieden hersteld en/of beschermd dienen te worden.
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De nutriëntenstatus van de rivier is een belangrijke factor voor de ontwikkeling van een

gezonde snoekpopulatie. Het beschikbare voedsel voor de snoek is immers afhankelijk

van de hoeveelheid nutriënten, aanwezig in de waterloop. Enerzijds heeft de voedselweb-

modellering een indicatie of de waterloop geschikt is voor snoek. Anderzijds kan de voed-

selwebmodellering ook aantonen dat er knelpunten, anders dan de nutriëntenstatus, in

de waterloop aanwezig zijn die verhinderen dat de snoekpopulatie zijn maximale grootte

bereikt. De beheerders kunnen het model gebruiken om een vergelijkende studie te

maken van verschillende beheersscenario’s, alsook om na te gaan of de vooropgestelde

beheersmaatregelen de snoekpopulatie te gunste komen, alvorens deze werkelijk toe te

passen. Het voedselwebmodel kan dus een handig instrument worden in het kiezen van

beheersmaatregelen en voorkomt de uitvoering van niet effectieve beheersacties waardoor

het budget niet besteed wordt aan nodeloze maatregelen.

Uit de huidige studie blijkt dat het niet evident is om op basis van veldmetingen en lite-

ratuurgegevens een goede inschatting te bekomen van de ingestiesnelheid en de daaruit

berekende draagkracht van snoek in de Burggravenstroom. Deze studie geeft alvast een

eerste aanzet en opent mogelijkheden voor verder onderzoek. Het model vraagt een grote

kwantiteit aan literatuurgegevens die niet allemaal even gemakkelijk voorhanden waren.

In dit werk werden deze gegevens gebundeld en kunnen door toekomstige onderzoeken

rond voedselwebmodellering in een zoetwaterecosysteem geraadpleegd worden. Verder

is een zorgvuldige verzameling van de stockdensiteiten van de verschillende voedselweb-

compartimenten en van de meetbare voedselwebstromen aangewezen aangezien zij een

zeer grote invloed hebben op de output van het model. Het is een aanbeveling om de

ervaring uit deze studie te gebruiken om de staalnamecampagnes in de toekomst verder

te verfijnen.
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