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Palingen zijn efficiënte zwemmers

De paling is een zeer energiezuinige zwemmer. Dit blijkt 

uit het proefschrift dat Vincent van Ginneken woensdag 

14 juni 2006 verdedigde. Uit zijn onderzoek komt naar 

voren dat goed gevoede alen in staat zijn de Sargasso Zee 

te bereiken en genoeg energiereserves te behouden voor 

reproductie. De energie uit een zakje chips blijkt al vol-

doende om de Sargasso Zee te bereiken. Virussen, maar 

ook chemische stoffen als PCB’s kunnen de conditie van 

paling zodanig verzwakken dat dit een van de verklarin-

gen kan zijn voor de achteruitgang van de paling.

Bron: ‘Simulated Migration of European Eel’ (Vincent van Ginneken)

Blauwband bedreigt diversiteit vissoorten

De verspreiding van de blauwband (Pseudorasbora parva) 

in Engeland is geïnventariseerd omdat deze invasieve exoti-

sche vissoort een bedreiging vormt 

voor de inheemse visfauna. De 

soort kan zich snel voortplanten en 

in vele watertypen gedijen. Boven-

dien blijkt de blauwband gastheer 

te kunnen zijn van een eencel-

lige parasiet (Rosetta-like Agent 

verwant aan Spaerothecum des-

truens) die een infectieziekte kan veroorzaken bij andere 

vissen. Zowel karperachtigen als zalmachtigen kunnen er 

ziek van worden en doodgaan. Van deze parasiet heeft de 
blauwband zelf geen last.

Uit: Dispersal of the invasive topmouth gudgeon, Pseudoparva in the UK: 

a vector for a nemergent infectious disease (A.C. Pinder, R.E. Gozlan & J.R. 

Britton, 2005. Fisheries Management and Ecology, 2005, 12, 411-414).

Discussie over graskarper in de Verenigde Staten

Sinds 1963 wordt er in de Verenigde Staten graskarper uit-

gezet ter bestrijding van overtollige groei van waterplan-

ten. Inmiddels komt graskarper in 45 staten voor. Hoewel 
de graskarper wordt beschouwd als belangrijk beheers-

instrument, bestaat er nu discussie over de ecologische 

inpasbaarheid van deze exoot. In tegenstelling tot bijvoor-
beeld Nederland is er in sommige staten van de VS name-

lijk sprake van succesvolle voortplanting. Door gebruik te 

maken van triploïde uitzettingsmateriaal is ongewenste 

verspreiding eenvoudig te voorkomen. 

Uit: The public Sector Role in the Establishment of Grass Carp in the 

United States (A.J. Mitchell & A.M. Kelly, 2006. Fisheries, march 2006, 

vol 31, 113-121

Economische betekenis van de sportvisserij

Uit onderzoek van het LEI blijkt dat de sportvisserij een 

aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt. De zoet-

water- en de zeesportvisserij genereert een jaarlijkse omzet 
van 725 miljoen euro en biedt aan 3.300 mensen werk. 

Uit: De economische betekenis van de sportvisserij in Nederland. M. 

Smit, B. de Vos & J.W. de Wilde. Den Haag, LEI, 2004. Rapport 2.04.05.

3,8 miljard uit Europees Visserijfonds

De Europese visserij krijgt uit Brussel in totaal 3,8 miljard 

euro. Nederland krijgt daarvan voor de periode 2007-2013 

circa 45 miljoen. Deze subsidie is bestemd voor innovatie 

en verduurzaming van vismethoden. Daarmee kan o.a. de 

nodige omschakeling worden gefinancierd. 

Organisaties kunnen bij het ministerie plannen indienen, 

te subsidiëren uit het Europese Visserijfonds. Het ministe-

rie van LNV bepaalt uiteindelijk wie in Nederland voor sub-

sidie in aanmerking komt. 

Hoewel het Europese Visserijfonds een verduurza-

ming van de Nederlandse visserij beoogt, is Sportvisse-

rij Nederland, net als milieuorganisaties als Stichting 

De Noordzee en het Wereld Natuurfonds, zeer bezorgd 

dat de subsidieregeling kan worden gebruikt voor het 

instandhouden van een vloot die veel te groot is voor de 

huidige lage visbestanden. Zoals gezegd zou het Euro-

pese Visserijfonds ook een verschuiving van de kottervis-

serij naar de kleine kustvisserij kunnen stimuleren. Een 

verdere toename van de visserij met staand want zet de 

zeebaarsbestanden onder druk en zal leiden tot grotere 

bijvangsten van zalm, zeeforel en kleine walvisachtigen. 

Dat laatste is strijdig met het Europese beschermingsbe-

leid voor deze soorten.

Bron: Jan Willem Wijnstroom, Sportvisserij Nederland blauwband

In deze rubriek zijn elke editie opvallende en minder in het oog springende  
waarnemingen uit de vis- en visserijwereld.


