Verslag rivierprik challenge
Heerlijk! Er zijn van die veldwerkdagen waar je nog dagen of
zelfs weken van kunt nagenieten. Iedereen was het er over eens:
dit was er ook zo één.
Vraag van het kantoor
Het begon met de vraag van Arthur de Bruin en Jan Kranenbarg
van het RAVON-kantoor: “of we zin hadden mee te helpen met
een visstandbemonstering naar rivierprik in een beektraject bij
Hattem”. Het ging om een nader onderzoek naar deze zeldzame
vis waarvan een jaar eerder was vastgesteld dat deze zich
hier voortplant (op www.naturetoday.com wordt de vondst
beschreven onder 'Nieuwe paaiplaats rivierprik ontdekt binnen
Waterschap Vallei en Veluwe'). Door de lage waterstanden was
de detritusbank waar in december 2017 een larve gevangen werd
goed bevisbaar met het schepnet, een kolfje naar de hand van
Viswerkgroep De Prik. Het doel was om te kijken of we meer
rivierpriklarven konden aantonen en het aantal leeftijdsklassen
in beeld brengen. Die vraag was een “no-brainer” voor ons:
tuurlijk helpen we waar we kunnen. Want in de afgelopen 25
jaar hebben wij ons gespecialiseerd in het vangen van prikken
met schepnetten. En rivierprikken hebben we nog niet eerder
gevangen in de Veluwse beken, want die zijn vanuit de IJssel niet
vrij optrekbaar.
Challenge
We besloten er een challenge van te maken: RAVON versus
Viswerkgroep De Prik. De locatie was een pareltje: een
beektraject dat in open verbinding staat met de IJssel. En omdat
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die IJssel nu nog heel laag staat, konden we er makkelijk komen
met onze waadbroeken en lieslaarzen. Een buitenkansje dus.
Onder het genot van gebak begonnen we die dag met een korte
briefing door Arthur over de bedoeling en over de rivierprik.
Kortweg de grote broer van onze bekende beekprik, maar die
even naar zee zwemt en daarna weer terugkomt om te paaien
(en dan ook sterft). De uitgebreide treur-biografie kun je lezen
op de RAVON soortpagina. De omgeving was betoverend mooi
door de lage herfstzon, het Apeldoorns Kanaal, de beek en de
goudgele bomen. Indian summer in optima forma.
Prikken met ogen
“Ik heb er één!” Binnen een kwartier hadden we de eerste
rivierprik in ons net. Dat gaf een enorme boost: ze zitten er!
Iedereen ging in de overdrive. Aan het eind van de bemonstering
stond de teller op elf rivierprikken. Een paar jonge exemplaren
met ogen (die snel zullen vertrekken naar zee), de rest nog
zonder. Ook de bijvangsten waren spectaculair. De beekmonding
bleek extreem soortenrijk, het lijkt erop dat veel vissen vanuit
de IJssel het gebied opzoeken om te overwinteren. Naast de
prikken vingen we ook: paling, pos, baars, snoekbaars, kleine
modderkruiper, blankvoorn, winde, alver, marmergrondel en
gevlekte Amerikaanse rivierkreeft. In alle enthousiasme is
vergeten bij te houden wie nou hoeveel rivierprikken heeft
gevangen. De challenge blijft onbeslist.
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De vangst wordt bewonderd.

Gevangen priklarven.

