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De natuurbescherming in ons land heeft 
zich tot nu toe in de eerste plaats bezig 
gehouden met vogels en planten. Dat is 
begrijpelijk omdat de meeste natuurlief
hebbers hiervoor de meeste belangstelling 
hebben en de natuurbescherming gelukkig 
geen zaak is die alleen vakbiologen aan
gaat. Van de bescherming van bepaalde 
vogelsoorten en bepaalde zeldzame planten 
ging men al spoedig over op het bescher
men van broed- en pleistergebieden en op 
bescherming van gehele plantengemeen
schappen. Thans streeft men naar het be
houd van gehele levensgemeenschappen. 
Maar dat neemt niet weg dat de studie 
van vogels en planten van een dergelijke 
levensgemeenschap meestal doorslag
gevend is voor de waarde die men er aan 
toekent. Langzamerhand begint men ook 
insekten te betrekken in deze studie, waar
bij maar al te vaak blijkt dat vele insekte-
soorten op het punt staan te verdwijnen of 
al verdwenen zijn tengevolge van het aan
tasten van hun natuurlijk biotoop. 
Naar de levensgemeenschappen in het 
water heeft de zorg van de natuurbescher
ming zich tot nu toe nog nauwelijks uit
gestrekt. Dat is eigenlijk zonderling, want 
onze Nederlandse wateren bevatten toch 
talloze levensvormen die misschien wel on
aanzienlijk, maar daarom niet minder be
langwekkend zijn dan Purperreiger of 
Welriekende nachtorchis. Verklaarbaar is 
het wel. De natuurliefhebber moet zich van 
allerlei hulpmiddelen bedienen om iets van 
dat geheimzinnige waterleven te zien te 

krijgen, terwijl dat bij vogels en planten 
nauwelijks nodig is. De vissen hebben 
nauwelijks de aandacht van de natuurlief
hebber, die laat men meestal gaarne aan de 
hengelaars over. Om vissen te zien moet 
men ze vangen en daarin voelt men vaak, 
en niet geheel ten onrechte, een natuurver-
storend element. Intussen voltrekt zich in 
de Nederlandse wateren een soms cata
strofale wijziging in het levensmilieu van 
allerlei planten en dieren en het wordt meer 
dan tijd dat de natuurbeschermers zich 
hiervan althans bewust worden. 
Toen enige jaren geleden de nieuwe 
visserijwet op stapel stond, bleek het 
wenselijk na te gaan of er misschien aan
leiding zou zijn in deze wet het element 
natuurbescherming in te voeren. Vandaar 
dat de toenmalige afdeling Natuurbescher
ming en Landschap van het Staatsbos
beheer het verzoek kreeg na te gaan welke 
vissoorten in Nederland zeldzaam waren 
geworden en voor welke het gevaar be
stond dat zij geheel uit onze fauna zouden 
verdwijnen. Dat bleek voor ons een zo on
gewone taak dat wij te rade gingen bij een 
groot aantal deskundigen en het rapport 
dat het uiteindelijk resultaat van onze be
moeienis was is dan ook niet meer dan een 
staaltje biologische journalistiek, het resul
taat van een hele serie interviews. Toch 
vonden we dat het wel goed zou zijn om 
onze resultaten onder de ogen te brengen 
van allen die het natuurbehoud in ons 
steeds meer geplukhaarde landje ter harte 
gaat. Schrijver dezes wil dat hierbij doen, 
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doch niet zonder al degenen die hem in
lichtingen verstrekten hierbij voor hun 
medewerking hartelijk te danken. 
Van de hieronder genoemde soorten zijn 
de eerste zeven economisch wel. de andere 
niet of nauwelijks van belang. 

Elft, Alosa alosa (L.). 
De Elft is geheel uit de Nederlandse fauna 
verdwenen. ledere maatregel komt voor 
deze soort dus te laat. Oorzaak is in de 
eerste plaats de enorme vervuiling van het 
rivierwater waarop hieronder nog nader 
zal worden teruggekomen. Mogelijk heeft 
ook overbevissing een rol gespeeld. 

Houting, Coregonus oxyrhynchus (L.). 
Voor de Houting geldt vrijwel hetzelfde 
als voor de Elft. Pogingen van de zijde van 
de visserij tot het bevorderen van de stand 
van andere Core^onu.s-soorten heeft niet 
het gewenste resultaat gehad. Ook hier 
komen beschermingsmaatregelen te laat. 

Fint, Alosa fallax (Lac ) . 
De vangsten van deze soort vertonen een 
enorme fluctuatie. Van bijna 1200000 stuks 
in 1938 liep de vangst terug tot 263 in 
1947! Inmiddels zijn de vangsten weer op
gelopen en noteerde men bv. in 1950 een 
aanvoer van 33000 exemplaren. Gebleken 
is, dat de Fint, in tegenstelling tot de beide 
vorige soorten, zich ondanks de waterver
vuiling weet te handhaven. De oorzaken 
van de geweldige fluctuatie moeten dan 
ook waarschijnlijk gezocht worden in kli
matologische omstandigheden en niet in 
anthropogene invloeden. De Fint heeft de 
eigenaardigheid dat een dier, dat eenmaal 
met een drijfnet in aanraking komt, onher
roepelijk doodgaat. Dat Fint gevangen 
wordt is moeilijk te voorkomen, het loslaten 
heeft, gezien de bovengenoemde omstan
digheid, geen zin. Het instellen van reser
vaten zal moeilijk te verwezenlijken zijn en 

is waarschijnlijk ook niet nodig. Een be
langwekkende beschouwing over de Fint 
is verschenen van de hand van de heer 
Van Drimmelen (Visserij-Nieuws 4. 1951, 
p. 21—24). 

Zalm, Salmo salar L. 
Maatregelen tot het instandhouden van de 
Zalm gaan terug tot het Zalmtractaat van 
1885. Kunstmatig kweken van Zalmen be
gon in 1872 en het uitzetten werd tot 1942 
voortgezet. In de twintiger jaren vertoonde 
de zalmvangst sterke fluctuatie, die ver
moedelijk is terug te brengen op het al of 
niet gelukken van de kunstmatige of na
tuurlijke teelt. 
De normalisatie van de grote rivieren, zij
rivieren en beken zette omstreeks 1920 in. 
tot schade van de zalmstand. In 1930 
waren er nog slechts twee belangrijke paai-
gebiedcn overgebleven, t.w. de Moezel en 
de Boven-Rijn. Dat de afname van het 
aantal paaigebieden meebracht, dat het 
risico voor het mislukken van een gehele 
jaargang toenam, ligt voor de hand. De 
stuw bij Kembs in de Boven-Rijn, die 
bovenstrooms wordt afgetapt, en de stuwen 
in de Moezel bedreigen ook deze laatste 
paaiplaatsen. Afsluiten van de paaiplaatsen 
door kunstwerken, normalisering van het 
bovenstroomgebied en daarmee gepaard 
gaande opruiming van grindbanken, maar 
bovenal de enorme vervuiling van de Rijn. 
die langzaam maar zeker bezig is tot één 
enorm riool te worden, maakt dat de zalm
stand van de Rijn naar alle waarschijnlijk
heid ten dode is opgeschreven. 
Voor de Zalm schadelijke vismethoden. 
zoals bv. de zg. Ankerkuil, kunnen dit pro
ces op zijn hoogst verhaasten. Het her
vatten van kustmatige teelt op grote schaal 
stuit op allerlei financiële bezwaren en ligt 
te zeer in het internationale vlak, heeft 
bovendien door de hierboven genoemde 
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redenen te weinig kans met daadwerkelijk 
succes te worden bekroond om hiertoe voet
stoots te kunnen adviseren. 
De zalmstand van de Maas biedt nog enige 
perspectieven. De toestand op de Maas 
is voor verbetering vatbaar. Deze verbete
ring kan echter alleen door technische ver
beteringen van de Maas zelve worden be
reikt. niet door visserijtechnische maat
regelen. 

De verontreiniging van het rivierwater, 
die thans groter is dan ooit te voren, zelfs 
groter dan ten tijde van de oorlogsindustrie 
van 1940, speelt in deze toch zeker een 
overheersende rol. Verbetering van de 
zalmtrappen langs de stuwen e.d. zal pas 
voldoende effect sorteren indien voor de 
watervervuiling een oplossing zal zijn ge
vonden. Dat de Rijnzalm dit zal beleven 
moet in hoge mate onwaarschijnlijk worden 
geacht. Men kan t.z.t. de Rijnzalm ver
vangen door kunstmatige teelt van ge-
importeerde rassen, wanneer de water
toestand dat zal toelaten. Dit ligt echter 
buiten de taak van de natuurbescherming, 
die zich heeft toe te leggen op het behoud 
van inheemse diersoorten, niet op import 
van nieuwe fauna-elementen. De kwijnen
de zalmvisserij in onze wateren te be
zwaren met beschermingsmaatregelen voor 
de Zalm heeft weinig zin. Ten eerste ligt 
de oorzaak niet bij de Nederlandse visserij, 
ten tweede wordt de vis die wij zouden 
sparen dan toch gevangen wanneer deze de 
Nederlandse grens gepasseerd is. 
Eventuele verbeteringen van de Maas zou 
ook bij kunnen dragen tot het behoud van 
de Zeeforel (Salmo trutta L.). 

Steur, Acipenser stttrio L. 
Ook voor de Steur komt bescherming bijna 
zeker te laat. De grote exemplaren, die nog 
af en toe worden gevangen, zijn uitsluitend 
wijfjes. De mannetjes blijken een kortere 

levensduur te hebben dan de wijfjes, 
blijven ook kleiner, en het vermoeden ligt 
voor de hand dat zij reeds uitgestorven zijn. 
De enkele nog resterende wijfjes, kunnen 
bij gebrek aan een partner niet meer tot 
voortplanting komen. Het is de vraag of de 
mogelijkheid tot kunstmatig ingrijpen hier 
te lande nog bestaat. In het Duitse Oost
zeegebied en vooral in Sleeswijk-Holstein 
doet men thans pogingen deze soort door 
kunstmatige teelt te behouden. Elke 
mannelijke Steur moet worden afgeleverd 
bij het bestuur van de Visserijvereniging 
en wordt daar vastgehouden. De paairijpe 
wijfjes moeten ook worden afgeleverd. 
doch komen na het afstrijken van de eieren 
weer ter beschikking van de betreffende 
visser. Voor de kuit wordt kaviaarprijs be
taald en, wanneer de bevruchting gelukt. 
wordt bovendien een premie uitgekeerd. 
Vrouwelijke Steuren komen de laatste 
jaren echter wèl, mannelijke niet meer ter 
beschikking, zodat ook daar de toestand 
kritiek is. De verstuwing van het voor
naamste paaigebied, de Eider, is van deze 
toestand de oorzaak. De laatste natuurlijke 
teelt vond in 1934—1935 plaats. De nieuw 
ontworpen kunstwerken aan de Eider 
zullen de mogelijkheid openstellen voor de 
Steuren om hun natuurlijk paaigebied weer 
te bereiken. Deze periode tracht men thans 
in Duitsland door kunstmatige teelt te 
overbruggen. Hier moet bijgevoegd worden 
dat de kunstmatige teelt slechts een zeer 
gering percentage geslaagd broed oplevert. 

Snoek, Esox lucius L., en witvis. 
Met de Snoek worden de diverse soorten 
witvis (geslachten Abramis, Leuciscus, 
Scardinius e.a.) hier in een adem genoemd. 
omdat zij het voornaamste stapelvoedsel 
van de Snoek vormen. De jaarproduktie 
aan Snoek is de laatste jaren van 600 ton 
teruggelopen tot 200 ton. Dit is voorname-
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lijk te wijten aan overbevissing, daar de 
soorten, althans volgens visserijdeskundi
gen, onuitroeibaar zouden zijn. Nu is on
uitroeibaarheid, ook bij soorten met een 
groot verspreidingsgebied en een groot 
aanpassingsvermogen, een zeer gevaarlijk 
begrip. Dat neemt niet weg dat in dit geval 
de maatregelen geheel aan de visserijdes
kundigen kunnen worden overgelaten. 
Deze voor de sportvisser belangrijke soor
ten zullen profiteren van het feit dat 
de sportvisserij als recreatie-mogelijkheid 
thans in 't brandpunt van de belangstelling 
der visserij-specialisten is komen te staan. 

Rivierprik, Lampetra fluviatilis (L.). 
De Rivierprik ondervindt zeker de nadelige 
gevolgen van de riviernormalisatie. Toch 
komt deze soort, met name in de Maas, nog 
in vrij grote aantallen voor. De vangst be
paalt zich veelal tot toevalsvangsten, die 
door de vissers meestal weer overboord 
worden gezet. Incidenteel wordt op deze 
soort gevist. De Rivierprik is nl. in Oost-
Europa een geliefkoosde consumptievis en 
soms kunnen leveranties, van enkele ton
nen vis per jaar, bij de „Ost-Flüchtlinge" 
in Duitsland worden geplaatst. Er is voor
alsnog geen directe reden om speciale be
schermende maatregelen te nemen. Toch 
verdient het in dit geval aanbeveling het 
populatieverloop van deze vissoort nauw
lettend gade te slaan. 

Beekprik. Lampetra planeri (Bloch). 
Deze soort was in Nederland nooit al
gemeen en wordt thans in zijn bestaan in 
sterke mate bedreigd door vervuiling van 
beken met fabriekswater. Het complex van 
de Renkumse beek is voor deze soort van 
even groot belang als voor de vorige. Door 
het langdurige larvestadium en de zeer 
korte tijd waarin de dieren geschikt zijn 
voor de voortplanting is deze soort uiterst 
kwetsbaar. 

Meerval, Silurus glanis L. 
De Meerval is door zijn typische relict-ver
spreiding in een zeer klein areaal (nl. de 
omgeving van Aalsmeer) een uiterst kwets
bare soort, waarvan de bescherming echter 
mogelijk is. Het voortbestaan van deze 
soort hangt ten nauwste samen met het 
voortbestaan van het geliefkoosde biotoop. 
rietlanden en plassen met holle oevers. In 
verband daarmede verdient het in stand 
houden van de plassen om Aalsmeer, speci
aal het ZW-gedeelte van de Westeinder 
Plas, de grootste aandacht. Een totaal 
vangstverbod is niet goed te verwezen
lijken. Er wordt op deze soort nl. niet ex-
presselijk gevist, iedere vangst is een toe-
valsvangst. Handelswaarde heeft de vis 
hier te lande niet. op zijn hoogst worden 
de gevangen exemplaren aan dierentuinen 
aangeboden. Medewerking tot het instand
houden van de soort is van de zijde van de 
vissers niet te verwachten, daar zij de 
Meerval als een bedreiging van de visstand 
beschouwen. Bij de verpachting van vis
water in het door de Meerval bewoonde 
areaal ware echter de mogelijkheid aan
wezig het sparen van de soort dwingend 
voor te schrijven. Zeer grote exemplaren 
zouden daarvan kunnen worden uitge
zonderd, daar grote dieren, zoals bij roof
vissen meer het geval is, tenslotte destruc
tief worden, óók voor de eigen soort. Bij 
de Meerval worden de mannetjes eerst bij 
een lengte van ongeveer 80 cm geslachts-
rijp, de wijfjes pas bij een lengte van 1 m. 
Het ware daarom gewenst een minimum-
maat van 1,25 m aan te nemen. De thans 
aangeboden dieren zijn zelden geslachts-
rijp. Bij instellen van een „meervalreser
vaat" in het ZW-deel van de Westeinder 
Plassen zou daarin het visrecht dus wel 
verpacht kunnen worden, maar zou zeker
heid moeten bestaan dat de pachter niet 
alleen de Meervallen onder 1,25 m zal 
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sparen, doch tevens dat de exemplaren bo
ven die maat zoveel mogelijk zullen worden 
verwijderd en van deze laatste ook melding 
gemaakt zal worden. Het instellen van een 
reservaat zou in de eerste plaats nuttig zijn 
om het biotoop ongerept te bewaren. 

Kwabaal, Lota lota (L.). 
De soort loopt als zodanig in ons land wei
nig gevaar. In enkele provincies is de vis 
echter verre van algemeen. In Oost-Neder
land bv. komt hij voor als typisch element 
van de oorspronkelijke beekfauna. Door 
vervuiling van enkele beken, speciaal van 
de Berkel en de Ruurlose beek, met afval
water van fabrieken wordt de soort plaat
selijk in zijn bestaan bedreigd. Dit geldt 
natuurlijk niet alleen voor deze soort, doch 
voor alle componenten van de visfauna der 
genoemde beken. 

Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus 
spec) . 
De Driedoornige stekelbaarsjes op te ne
men in een rapport over bedreigde vissoor
ten lijkt op het eerste gezicht een schrome
lijke overdrijving van een natuurbescher
mer die alle gevoel voor verhoudingen is 
kwijtgeraakt. Recente onderzoekingen heb
ben echter uitgewezen dat er naast de ge
wone Driedoornige stekelbaars (Gasteros
teus aculeatus L.) in zijn verschilende vor
men, die een der meest algemene vissoor
ten van kustwateren, brak- en zoetwater is, 
een aparte soort in ons land voorkomt, die 
uitsluitend bewoner van beken blijkt te 
zijn. Deze merkwaardige beekvorm heeft 
een geheel andere leefwijze en is standvis, 
terwijl de gewone vormen min of meer ana-
droom zijn, d.w.z. dat zij een periode van 
hun leven in zee doorbrengen en zich in 
zoetwater voortplanten. De beekvorm van 
Gasterosteus werd tot nu toe aangetroffen 
in de Heerdense beek en de Slingerbeek in 
de Achterhoek en in het bekencomplex bij 

Laag-Wolfheze, Renkum en Heelsum op 
de Veluwe. De verontreiniging door fa
briekswater bedreigt deze soort in zijn be
staan, op een ogenblik dat de wetenschap 
nog nauwelijks inzicht heeft in de factoren 
die tot het ontstaan van deze vorm hebben 
geleid. 

Elrits, Phoxinus phoxinus L. 
Het voorkomen van deze soort in Neder
land is lange tijd twijfelachtig geweest. 
Het belangrijkste areaal is zeker Zuid-
Limburg, vooral de Gulp en zijn zijbeken. 
Ook in de omgeving van Beekbergen en in 
het Amerdiep bij Amen is de Elrits een 
enkele maal waargenomen. Daar deze 
soort zeer grote behoefte heeft aan helder 
water, is geringe verontreiniging voldoen
de om hem te doen verdwijnen. 

Sneep, Chondrostoma nasus L. 
Dit is een riviervisje dat zich in kleine, 
snelstromende beekjes voortplant. De Lim
burgse Maas is het belangrijkste versprei
dingsgebied. Hoewel exacte gegevens ont
breken ligt het voor de hand aan te nemen 
dat deze soort sterk te lijden heeft van de 
verschillende factoren die ook de Neder
landse riviervissen van economisch belang 
bedreigen. 

Conclusies. Regulatie en normalisatie van 
stromende wateren enerzijds, toenemende 
watervervuiling anderzijds, hebben ver
schillende economische belangrijke of bio
logisch belangwekkende vissoorten uit onze 
fauna doen verdwijnen of zover gedeci
meerd dat herstel twijfelachtig geacht moet 
worden. Bescherming van wat nog te red
den valt. hangt rechtstreeks samen met wat 
op het gebied van het tegengaan van 
waterverontreiniging en het wegnemen 
van de grootste hinderpalen voor de vis bij 
normalisatie te bereiken valt. Het is te ver
wachten dat ook vissoorten, die thans nog 
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te redden zouden zijn, zullen uitsterven 

voordat deze euvelen bezworen kunnen 

worden. 

De kwestie ligt, wat de grote rivieren be

treft, zeer sterk op internat ionaal niveau. 

Snel ingrijpen is hier dus niet mogelijk. Bij 

de beken ligt de zaak anders , hier behoort 

snel ingrijpen zeker tot de mogelijkheden. 

Het ware daarom van belang om op zo kort 

mogelijke termijn te komen tot het aan

wijzen van water faunareservaten , die niet 

alleen het voor tbestaan van enkele belang

wekkende vissoorten, doch ook van andere 

aan het water gebonden vormen zou kun

nen garanderen . Als voorbeeld van deze 

laatste noem ik de Landsalamander , Sala-

mandra maculosa Laur, en de Rivierkreeft. 

Astacus fluviatilis L. In dit opzicht komen 

de navolgende beken het eerst voor reser

vering in aanmerking: bovenloop van de 

Het jaar 1956 begon zo mooi in januari met 

vrij zacht weer en veel neerslag. Februar i 

daarentegen was een maand met strenge 

vorst, waarbij de temperatuur gemiddeld 

ruim 8° beneden normaal bleef. Maa r t was 

niet afwijkend; de tweede helft was iets 

milder dan de eerste. April zette met een 

koude Pasen in en bleef tot het einde te 

koud; ook de hoeveelheid neerslag was te 

laag. Mei begon met mooie dagen, hoewel 

het erg droog was . 

Tengevolge van deze omstandigheden 

waren de voorjaarsplanten laat met hun 

ontwikkeling. T e r vergelijking geeft tabel 1 

de data, waarop een tiental planten in mijn 

tuin (zandgrond te Bennekom) in 1955. 

Berkel, Ruurlose beek, Heerdense beek, 

Slingerbeek, bekencomplex Wol fheze -

Renkum-Heelsum, beekjes in de omgeving 

van het Bunderbos en Gulp en zijbeken. 

Deze lijst is echter allerminst compleet. 

Slechts één enkele soort, nl. de Meerval , 

zou in aanmerking komen als beschermde 

soort in de Visserijwet te worden opge

nomen, c.q. zou het instellen van een 

„meervalreservaat" in de omgeving van 

Aalsmeer overwogen kunnen worden, daar 

het voortbestaan van deze soort afhangt 

van het voortbestaan van een bepaald 

biotoop binnen een beperkt areaal . 

D e noodzaak bepaalde wate ren als voor

beeld van levensgemeenschappen te reser

veren is zonder twijfel urgent . Daar toe 

s t rekkende maatregelen verdienen dan ook 

zeker op korte termijn tot s tand te komen. 

1956 en 1957 in bloei kwamen. De waar 

nemingen werden vanzelfsprekend ieder 

jaar aan dezelfde exemplaren verricht. 

Tabel 1. Data van eerste bloei. 

Sneeuwklokje 
Gewone sleutelbloem 
Slanke sleutelbloem 
Speenkruid 
Muskuskruid 
Helmblocm 
Holwortel 
Bosanemoon 
Maarts viooltje 
Maagdenpalm 

1955 

19/3 
2/4 

10/4 
11/4 
10/4 
10/4 
12/4 
9/4 

11/4 
11/4 

1956 

17/3 
4/4 
5/4 

10/4 
14/4 
14/4 
14/4 
14/4 
29/3 
30/3 

Zee r opvallend is hierbij, tegenover d 

1957 

12/2 
17/3 
14/3 
15/3 
12/3 
18/3 
16/3 
19/3 
19/3 
15/3 

e late 

VOORJAARSONTWIKKELING 
VAN WILDE PLANTEN IN EIGEN TUIN IN 1956 

P. ZONDERWIJK. 
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