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Makkelijk inventariseren met de riek
Erg alert op lawaai van zware machines schrok ik op 26
oktober jl. om half zeven ’s morgens wakker van een zwaar
gebrom waarvan ik dacht dat een aannemer begonnen
was met het maaien van de sloottaluds. Toen het rond een
uur of acht een beetje licht begon te worden, werd door
het rondcirkelen en duiken van ca. 80 kokmeeuwen boven
de watergang in mijn wijk duidelijk dat het waterschap
Rivierenland met een maaiboot aan de slag was gegaan.
Rond een uur of negen werd het stiller, waren de meeuwen
volgevreten of was het werk afgerond? Ik ben toen toch maar
gaan kijken en inderdaad de hele watergang was inclusief het
talud gemaaid. Alleen was ongeveer 5% van de rietkraag blijven
staan. Wat resulteerde waren een paar hopen met maaisel
(riet en voornamelijk waterpest en hoornblad), waar aan de
bovenzijde al wat dode vis te zien was.
Nieuwsgierig naar wat daar op de kant was gelegd, thuis een
riek opgehaald. Nadat het eerste laagje waterpest omgedraaid
was, werd duidelijk dat de meeuwen niet voor niets de maaiboot
opgezocht hadden! In een kwartier tijd werden meer dan 50
volwassen en halfwas bittervoorns, acht halfwas blankvoorns,
vijf halfwas en twee juveniele zeelten, twee halfwas rietvoorns,
twee vetjes, vijf blauwbanden, zes halfwas marmergrondels en
een groene kikker larve blootgelegd. Wat zou in totaal in de
circa 10 m3 maaisel van 200 meter watergang gevonden worden?
Voor de duidelijkheid alleen in onze wijk hebben we al bijna een
kilometer aan dit habitat.
De vissen en de groene kikker larve die nog een teken van
leven gaven (de kleinere vis was allemaal al dood) werden
terug gezet in het water. Enkele vissen doken direct weg (alle
marmergrondels en ook de kikkerlarve)! De vissen die drijvend
op adem probeerden te komen, werden toen ik een meter of tien
was weggelopen alsnog door een paar kokmeeuwen verorberd.
Helaas worden een paar maal per jaar de watergangen in onze
wijk totaal gemaaid. Zoals bovenstaand verhaal laat lezen heeft

Schonen Watergang de Laar, 26 oktober 2021, 'Geredde' vis wordt alsnog
opgepeuzeld door de meeuwen.

Schonen Watergang de Laar, 26 oktober 2021, ‘Buit' na het
verwijderen van een klein laagje maaisel.
dit veel slachtoffers tot gevolg. De bodem van de watergang
wordt omgeploegd. Gevolg is dagenlang geen helder water en
zuurstofgebrek en een grote aanslag op de fauna en flora.
Tekst en foto's: Ronald de Boer

Nazorg verkeersborden
Naar aanleiding van het artikel ‘Verkeersborden – Pas op, overstekende …’ in
Schubben & Slijm nr. 47 (juli 2021) ontvingen wij berichten dat deze verkeersborden
in Zuid-Limburg vaak worden gestolen en opnieuw moeten worden geplaatst. De
borden blijken dus in trek bij verzamelaars. Nazorg is nodig en borden moeten
regelmatig weer opnieuw worden geplaatst.
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