Sportvisserij Nederland onderzoekt exotische kreeften problematiek in Gouda
Exotische rivierkreeften worden een steeds groter probleem in Nederland. Zowel het
aantal verschillende soorten als het aantal dieren neemt toe. De toename van exotische
rivierkreeften wordt in toenemende mate als een probleem ervaren door o.a.
sportvissers. De indruk bestaat dat de populatie rivierkreeften doorgeschoten is en dat
de dieren verantwoordelijk zijn voor een achteruitgang van de visstand, de vegetatie, en
het doorzicht van wateren. Mogelijk ondergraven ze ook nog de oevers.
Directe aanleiding voor dit onderzoek is een noodkreet uit omgeving van de Goudse
Hengelaarsvereniging Viswaterpachting waar de stadswateren worden leeg- en
kaalgevreten en de kreeften over straat lopen.
In juni van dit jaar is Sportvisserij Nederland begonnen met dit onderzoek. Samen met
de Goudse HSV en beroepsvisser Hans van der Laan werd fuiken gezet om te kijken wat
de omvang van de problematiek was en om welke soort het gaat.
Het bleek hier te gaan om de Rode Amerikaanse rivierkreeften waarvan er ruim 2000
werden gevangen in 2 weken tijd in 2 sierwateren in de wijken Plaswijck en Bloemendaal.
Ook na het wegvangen van 2000 rivierkreeften, bleven de kreeftenvangsten in de fuiken
gewoon doorgaan.
Vanaf 16 september is er een aanvullend onderzoek: door middel van merken en
terugvangen wordt een dichtheidschatting gedaan, oftewel we proberen er achter te
komen hoeveel rivierkreeften er per hectare rondzwemmen. Daarnaast wordt geprobeerd
een klein afgesloten gebiedje voor wat betreft kreeften echt leeg te vangen. Dat moet
antwoord geven op de vraag: kunnen de rivierkreeften nog worden bestreden?
Eind september weten we meer…
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