
Mooier zou zijn als we in onze natuurre
servaten zulke mooie orchideeën-groei
plaatsen hadden als hierboven ge
schetst. Een enkele keer. zoals de 
groeiplaatsen van Sturmia en 
Vleeskleurige orchis op Voorne. treffen 
we dit ook wel aan. Op Texel zijn rijke 
groeiplaatsen van Harlekijn en 
Breedbladige orchis in weiden van Na-

In het begin van de zestiger jaren was de 
verontreiniging van de grote rivieren 
reeds geruime tijd een probleem. Er wa
ren echter optimistische geluiden over 
het effect van de toen pas gebouwde of 
in aanbouw zijnde zuiveringsinstallaties 
aan de Rijn in Duitsland. Dit optimisme 
culmineerde in de verwachting ..dat de 
zalmen zouden terugkomen"". In die 
sfeer leek het interessant de veranderin
gen in de visfauna met lange tussenpo
zen te vervolgen. In 1962/63 en in 
1970/71 hebben wij een daartoe strek
kend onderzoek gedaan. De resultaten 
daarvan worden hierna meegedeeld. 
Het ziet er niet naar uit dat een onder
zoek met de gebruikte professionele 
middelen nogmaals mogelijk zal zijn. 
Wij mochten namelijk gebruik maken 
van de kennis en de ervaring van de 
laatste beroepsvisser in dit gebied, die 
het bedrijf nog in volle omvang uitoe
fende. de heer W. van de Berg te Erle-
com bij Nijmegen1). 

') De heer W. van de Berg is 4 juni 1976 overleden. 

tuurmonumenten. Op Schouwen heeft 
het Staatsbosbeheer een zeer rijke 
groeiplaats van Harlekijn en Rietorchis. 
alles dank zij een bepaald beheer. Aan 
de hand van de verrassende groeiplaat
sen. hierboven geschetst, is zeker een 
beheer op te stellen ten gunste van onze 
wilde orchideeën. 

De Watd tussen Millingen en Nijmegen 
Dit is het gedeelte onmiddellijk na de 
splitsing van de Rijn bij de Kop van Pan-
nerden. De Waal is hier nog helemaal 
bovenrivier, waarbij de invloed van het 
getij nog geen enkele rol speelt. Deze 
reikte voor de aanleg van de deltawer
ken tot 'Tiel. 
Hel verval over het traject van bijna 20 
km is 2 m. De watermassa stroomt snel; 
zij wordt in toom gehouden door talrijke 
kribben; tussen de kribben langs de oe
ver ontstaat een neerstroom; naar de 
oever wordt het water rustiger. 
De natuurlijke dynamiek is groot. Wan
neer de rivier in het winterbed stroomt 
kunnen nog grote hoeveelheden zand 
worden verplaatst. Langs de gehele 
lengte van het traject vindt men in hel 
winterbed langs beide oevers slrangen 
of nevenlopen. die bij hoogwater func
tioneren. In de zomer zijn ze ondiep; ze 
verionen dikwijls een uitbundige plan
tengroei. Het zijn ook de paaiplaatsen 
voor een aantal vissoorten. Daar is hel 
water -choon en zuurstofrijk in legen-
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stelling tot de stroom in het zomerbed. 
In het winterbed is ook diep water voor
handen. In de eerste plaats zijn er kol
ken. die ontstaan zijn ten gevolge van 
vroegere dijkdoorslag. Deze kunnen 
ettelijke meters diep zijn. Verder zijn in 
het bijzonder na de tweede wereldoor
log, als gevolg van de grote behoefte aan 
klei voor de baksteenindustrie en aan 
zand voor de betonbouw, grote op
pervlakten afgeticheld en ontgrond 
waardoor nieuw diep en ondiep water 
ontstond. Voor de vissen zijn er dus zeer 
verschillende biotopen aanwezig. 
Vooral bij hoogwater, dat overigens 
lang niet ieder jaar optreedt, is het dui
delijk dat men te maken heeft met één 
systeem, met een zeer gevarieerde op
bouw, niet alleen inde ruimte, maar ook 
in de tijd. 
De getemde rivier biedt vele mogelijk
heden, die de wilde ook biedt. Helaas 
niet het schone water. 

Vismethoden 
Verschillende vismethoden en ver
schillende vangmiddelen werden ge
bruikt. De voornaamste zijn de anker
kuil1), fuiken en verschillende soorten 
zegens. Zij werden door ons aangevuld 
met kleine middelen als kruisnet en 
schepnet. 
Met de ankerkuil wordt in de rivier ge
vist op de plaats waar de stroom het 
sterkst is. Het schip, een schokker. 
wordt met de kuil langszij aan één anker 
gelegd, zodanig dat het zowel in de 
stroomdraad van de rivier als naar de 
wal kan worden getrokken. Dikwijls 

') De ankerkuil is een vismethode. die op het eind van 
de vorige eeuw in Nederland ontstond. Als gevolg van 
de drukke scheepvaart op de grote rivieren is zij niet 
meer mogelijk, behalve onmiddellijk achter stuwen in 
de rivier. 

werd 's nachts gevist. Bij de toenemen
de scheepvaart, ook "s nachts, werd de 
midden in de vaargeul liggende schok
ker in toenemende mate een obstakel en 
later moest met minder gunstige posities 
in de rivier genoegen worden genomen. 
Naar men verwachten kan, had dit in
vloed op grootte en samenstelling van de 
vangsten. 
De andere vismethoden (zegens en fui
ken) zijn niet specifiek voor de rivier. 

De waargenomen soorten in 1962163 en 
in 1970171 

Familie Petromyzonidae (Prikken) 

1. Zeeprik, Moerprik (Petromyzon ma-
rinns). Volgens Van de Berg (visser) 
was de Zeeprik vóór 1950 een zeldzame 
verschijning in de Waal. Van de Kant (3) 
vermeldt al een toename in de laatste 
jaren vóór 1963. Deze toename heeft zich 
sindsdien duidelijk voortgezet; zo werd 
er in 1969 en 1970 - in de laatste weken 
van juni - circa 150 kg (circa 300 exem
plaren) Zeeprik gevangen te Erlecom. 

2. Rivierprik (Lampetra jliiviatilis) 
In de Waal was de Rivierprik. tot circa 
lOjaargeleden, een vrij algemene vis; zo 
vermeldt Van de Kant (3) vangsten van 
zo"n honderdtal prikken per maand te 
Erlecom. In september 1970 heeft Van 
Wijck daar slechts één prik zien vangen 
met de ankerkuil. Volgens Van de Berg 
ving hij er dat jaar in totaal vier en het 
jaar daarvóór niet veel meer. Na 1963 
zijn de vangsten ieder jaar geleidelijk 
teruggelopen. 

Het aantal met de ankerkuil gevangen 
prikken is een slechte maat voor het 
aantal in de rivier aanwezige prikken. 
De ankerkuil is voornamelijk bestemd 
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Fig. I. De visschokker, buiten het seizoen, in de Waalbocht bij Erlecom. Boven-
liout van het kuilnel tussen wal en schip. 
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voor het vangen van Paling, die de rivier 
af trekt. De prikken die de rivier op 
trekken om in de bovenloop te paaien, 
worden alleen dan in de kuil gevangen 
als ze - door de stroom teruggevoerd -
toevallig in het net terechtkomen. Daar 
men op de Waal, ten gevolge van de 
steeds drukker wordende scheepvaart. 
bij het vissen met de kuil hoe langer hoe 
minder de stroom op kan zoeken, is het 
waarschijnlijk dat de afname van de 
prikvangsten groter is dan de reële af
name van het aantal prikken in de rivier. 
Dit neemt echter niet weg dat er wel 
degelijk sprake is van een reële afname. 
De Beekprik (Lampetra planeri) is bij 
Nijmegen aangetroffen in de Kroonbeek 
die uitmondt in de Maas (1). 

Familie Clupeidae (Haringachtigen) 

3. Elft (Alosa alosa) 
In de Waal te Erlecom werd de Elft vóór 
1960 nog wel gevangen (enkele exem
plaren per jaar); nadien geen enkele 
meer. tot juni 1970. toen drie exempla
ren gevangen werden in de ankerkuil. 
Deze dieren hebben wij niet gezien. 

4. Fint (Alosa j'alla.x) 
Evenals de Elft is dit een anadrome 
soort, die echter niet zo hoog op de ri
vier paait als de Elft. namelijk juist bo
ven de grens van het brakke water. 
Volgens mededeling van Van de Berg 
heeft hij vroeger (vóór I960) wel eens 
een enkele Fint gevangen. Gezien de 
grote gelijkenis en verwantschap met de 
Elft. moet deze mededeling o.i. echter 
als dubieus worden beschouwd. 

Familie Salmonidae (Zalmachtigen) 

5. Zalm (Salmo safari 

Sinds 1948 werd door Van de Berg geen 
enkele Zalm meer gevangen tot 1969, 
toen in de maanden juni en juli circa 150 
Zalmen in de kuil werden gevangen. Bij 
deze vangsten bevonden zich twee 
exemplaren van circa 5 pond, de rest 
bestond uit kleine vissen van 15-20 cm. 
Laatstgenoemde moeten zogenaamde 
Jacobszalmen zijn geweest. Dit zijn jon
ge dieren-voornamelijk mannetjes-die 
reeds na één jaar verblijf in zee de rivier 
optrekken. Beide grote exemplaren wa
ren zomerzalmen. driejarige mannetjes 
en vrouwtjes (4). Of de Zalm ook in 1971 
weer op de rivier is geweest, hebben wij 
helaas niet kunnen constateren, daar de 
visserij met de ankerkuil toen stil lag we
gens ziekte van de heer Van de Berg. 
Een verklaring van deze plotselinge 
(wellicht incidentele) terugkeer van de 
Zalm in de Waal is o.i. op dit moment 
niet te geven. Misschien moet men ver
band zoeken met de betere kwaliteit van 
het rivierwater tijdens de jaren 1966 en 
1967. als gevolg van de toen optredende 
zeer sterke regenval. 

6. Schotzalm, Schotje (Salmo trutta) 
Eveneens een anadrome soort, die in de 
eerste twee jaren na de tweede wereld
oorlog vrij algemeen voorkwam in de 
Waal. Van de Berg ving toen 300-400 
exemplaren per jaar. Nadien is het aan
tal sterk teruggelopen. Van de Kant (3) 
vermeldt dat in de jaren vóór 1963 twee 
tot drie Schotjes per jaar werden gevan
gen. Na 1963 heeft Van de Berg geen 
enkel exemplaar meer gevangen. 

Familie Osmeridae (Spieringen) 

7.Spiering (Osmerus eperlanus) 
De Spiering leeft voornamelijk in brak 
wateren trekt in het voorjaar de rivieren 
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op, in de Nederrijn in het algemeen niet 
tot boven Wijk bij Duurstede (4). 
In Erlecom werden destijds wel eens 
enkele Spieringen gevangen maar sinds 
1962 niet meer. 

Familie Esocoidae (Snoeken) 

8. Snoek (Esox lucius) 
De Snoek bewoont bij voorkeur stil
staande of zwak stromende wateren. De 
weinige Snoeken, die in de Waal te Erle
com worden gevangen, zullen dan ook 
meestal afkomstig zijn uit ontgrondin-
gen - zoals bijvoorbeeld de Kaliwaal -
van waaruit ze in het voorjaar bij hoge 
waterstanden in de rivier terechtkomen. 
Gedurende 1952 t/m 1962 werd per jaar 
gemiddeld een 300 kg Snoek gevangen in 
de Kaliwaal bij Kekerdom. 
Vanwege de steeds geringere vangsten 
(zowel van Snoek alsook van Paling), 
die verkoop aan enkele grotere afne
mers niet meer rendabel maken, kon 
Van de Berg ons helaas geen jaarcijfers 
van de jaren na 1962 verschaffen. De 
enige vangst van betekenis die hij zich 
herinnerde, was circa 200 kg Snoek in 
hel voorjaar van 1970; in de overige ja
ren na 1962 waren de vangsten aanmer
kelijk kleiner dan voordien. In decem
ber 1970/januari 1971 werden de zet-
netten (200 m lang) in de Kaliwaal in 2l/2 
week tijd zesmaal gelicht. Opbrengst: 
223 Snoeken; gewicht: 35 kg. 

Familie Cyprinidae (Karperachtigen) 

9. Karper (Cyprinus carpio) 
Ook de Karper hoort in stilstaand water 
thuis, maar werd in 1970/71 toch twee
maal inde Waal gevangen. Het betrof de 
variëteit Spiegelkarper. In de Kaliwaal 
wordt Karper gepoot. 

10. Kroeskarper (Carassius carassius) 
Volgens Van de Berg komt de Kroes
karper voor in de Kaliwaal te Keker
dom, hoewel sporadisch. 

11. Zeelt, Louw (Tinea tinca) 
De Zeelt is een typische bewoner van 
stilstaande ondiepe wateren met een 
dichte vegetatie en een modderbodem. 
In alle wateren in de omgeving van Nij
megen, die aan deze beschrijving vol
doen, bleek de Zeelt voor te komen, 
hoewel nooit erg talrijk. In de rivier 
hebben wij hem nooit zien vangen. In de 
Oude Waal bij Nijmegen is het een zeer 
algemene vis. 

12. Barbeel, Berm (Barhus barbas) 
De Barbeel is een kensoort voorde mid
denloop van rivieren (barbelenzone). 
Hoewel het Nederlandse gedeelte van 
de Rijn. en dus ook de Waal. tot de be
nedenloop gerekend wordt, is de 
stroomsnelheid bij Nijmegen nog dus
danig groot dat destijds door Van de 
Berg geregeld Barbelen gevangen kon
den worden. Van de Kant (3) vermeldt 
dat in 1962 nog twee exemplaren te Er
lecom. in de Waal. werden gevangen. In 
de jaren na 1963 werd door Van de Berg 
geen Barbeel meer gevangen. 

13. Riviergrondel (Gobio gobio) 
Zeer talrijk is de Grondel inde Kaliwaal, 
vooral op plaatsen met een zandige bo
dem. Wat betreft het voorkomen van de 
Grondel inde Waal schreef Van de Kant 
(3) het volgende: ..Komt veelvuldig 
voor bij de kribben, juist buiten de ne
ren, waar hij tegen een zandplaat ligt; op 
deze plaatsen werd hij met het kruisnet 
dan ook altijd gevangen, zo zelfs dat het 
maar hoogst zelden gebeurde dat de 
grondel erop ontbrak"". 
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In 1970/71 werd met het kruisnet in de 
Waal slechts bij één op de 15 tot 20 
„trekken"" een Grondel gevangen. Ook 
de vangsten met de aalzegen, tussen de 
kribben, leverden steeds slechts enkele 
(I tot 5) Grondels op. 

14. Bittervoorn (Rhodeus amants) 
In de Waal komt de Bittervoorn niet 
voor. Hij komt voor in de wateren die in 
verbinding staan met de Waal (o.a. Wij-
Iermeer) en was daar vroeger talrijk. 
maar is in 1970/71 daar niet meer gevan
gen. 

15. Brasem (A brands brama) 
De Brasem is een algemene vis, die in 
vrijwel alle onderzochte wateren bleek 
voor te komen. De laatste jaren schijnt 
het aantal Brasems plaatselijk toegeno
men te zijn. 
De Brasem is in wateren met een laag 
zuurstofgehalte in het voordeel ten op
zichte van andere vissen. De soort is in 
de Waal en in de Kaliwaal relatief toege
nomen, met name ten opzichte van de 
Blankvoorn. 

16. Kolblei. Puiloog (Blicca bjoerkna) 
De Kolblei komt evenals de Brasem zo
wel in stilstaand als in stromend water 
(4) voor. In de rivier blijkt hij talrijker 
voor te komen dan in stilstaand water. 

17. Aïver (Alburnus alhurnus) 
De Alver is een tamelijk algemene vis in 
Waal en Kaliwaal. Bij vangsten met de 
zegen in de Waal was het aantal Alvers 
zelden groot, maar ze ontbraken nooit. 
De enige keer dat met de zegen veel 
Alvers gevangen werden, was op 12 de
cember 1970. Vanwege de zeer lage 
waterstand in de Waal viste Van de Berg 
toen "s nachts, omdat hij dan - wegens 

de minder drukke scheepvaart - verder 
uit de oever kon vissen. De vangst van 
totaal circa 200 kg vis bestond toen voor 
ongeveer 25% uit Alvers. Dit zou erop 
kunnen wijzen dat de Alver zich meer in 
het midden van de rivier ophoudt, het
geen ook bevestigd wordt door het feit 
dat met het kruisnet vanaf de kribben en 
de oever zelden Alvers werden gevan
gen. 

18. Vetje (Leucaspius delineatus) 
Over de verspreiding van het Vetje in 
Nederland is nog betrekkelijk weinig 
bekend. Ongetwijfeld is dit te wijten aan 
zijn geringe afmetingen en aan de gelij
kenis met juveniele exemplaren van an
dere Cypriniden (met name met die van 
de Alver). 
In de Oude Waal bij Kekerdom werden 
14 exemplaren gevangen (mei 1971). In 
de Ooyse Graaf bij Erlecom 6 exempla
ren (november 1970). In ondiepe klei-
putten. Groenlanden, kan men in het 
heldere water talrijke exemplaren waar
nemen. die met het schepnet gemakke
lijk te vangen zijn. De meeste die in het 
najaar van 1970 werden gevangen, wa
ren kleine - waarschijnlijk éénjarige -
exemplaren van circa 45 mm lang. Deze 
kleine exemplaren zwemmen gewoon
lijk in vrij grote scholen van naar schat
ting 50-200 stuks. Grotere zwemmen 
meestal in kleinere groepen van circa 
5-20 stuks. Het grootste exemplaar dat 
werd gevangen, mat 77 mm. 

19. Serpeling (Leuciscus leuciscus) 
In 1962 kwam de Serpeling nog zeer 
veelvuldig voor in de Waal te Erlecom 
(3). Sinds die tijd is het aantal geleidelijk 
achteruitgegaan. Er werden tijdens de 
onderzoekperiode 1970/71 nog wel ge
regeld Serpelingen gevangen (circa 10 
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Fig. 2. Vissen met de zegen in een ontgronding bij Erlecom. 

exemplaren bij ieder kuil- of zegen
vangst), maar talrijk is deze vis zeker 
niet meer te noemen. 

20. Kop voorn. Meun (Leuciscus ce-
phalus) 
De Kopvoorn moet vroeger een vrij al
gemene vis zijn geweest in de Waal te 
Erlecom. Volgens Van de Kant werd in 
1962 slechts nu en dan een enkel exem
plaar in de ankerkuil gevangen. De laat
ste maal dat Van de Berg een Kopvoorn 
ving. was in 1968. 

21. Winde (Leuciscus idus) 
Van de Kant vermeldt dat de Winde 
weinig voorkomt in de Waal. Volgens 
Van de Berg waren dat tot 1968 enkele 
tientallen per jaar. De enige Winden die 
hij daarna nog ving. waren twee exem
plaren van 32 en 26 cm. op 20 oktober 
1970 met de ankerkuil. 

22. Blankvoorn (Rutilus rutilus) 

De Blankvoorn is de meest algemene vis 
in het onderzochte gebied. De relatieve 
achteruitgang ten opzichte van de Bra
sem is genoemd onder nr. 15. 

23. Riet voorn (Scardinius erythro-
phthalmus) 
In de Waal komt de Rietvoorn vrijwel 
niet voor. In 1970/71 werd door Van de 
Berg slechts één exemplaar gevangen 
met de ankerkuil. 
In de omgeving van Nijmegen komt de 
soort" op diverse plaatsen voor. maar in 
het algemeen in vrij geringe aantallen. 
zoals bijvoorbeeld in de Kaliwaal, in de 
Oude Waal te Kekerdom en in de klei-
putten van de Groenlanden. 

Familie Cobitidae (Modderkruipers) 

24. Bermpje (Nemachilus barhtdatus) 
Zowel in 1963 als 1971 is de vangst van 
één exemplaar in de Waal bekend. In 
beken en sloten met stromend water in 
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de omgeving van Nijmegen werd in die 
jaren het Bermpje enkele malen aange
troffen. 

25. Kleine modderkruiper (Cobitis tae
nia) 
Niet bekend uit de Waal, wel uit het 
Wijlermeer en wel op plaatsen waar de 
bodem zandig was (I exemplaar op 
1-9-70, 3 exemplaren op 15-9-70). Waar
schijnlijk is het visje vrij algemeen, maar 
de mazen van kruisnet en zegen zijn 
vrijwel altijd te groot voor het kleine 
slanke dier. 

26. Grote modderkruiper (Misgurnus 
fossilis) 
De Grote modderkruiper is een milieu-
genoot van de Zeelt en welbeschouwd is 
het dan ook de enige modderkruiper die 
zijn naam eer aandoet. Hij is vrij alge

meen in oude rivierarmen (o.a. Wijler
meer). 

Familie Siluridae (Meervallen) 

27. Meerval (Silurus glanis) 
De Meerval heeft zijn belangrijkste ver
spreidingsgebied, wat Europa betreft, in 
het stroomgebied van de Donau en komt 
slechts sporadisch voor in dat van de 
Rijn (4). 

In 1968 ving de visser een exemplaar van 
72 cm met de ankerkuil in de rivier. Dit 
exemplaar is geconserveerd aanwezig in 
het Zoölogisch Laboratorium te Nijme
gen. Bekend is dat in het midden van de 
zestigerjaren Meervallen zijn uitgezet in 
het stroomgebied van de Rijn (2); aan te 
nemen is dat deze vangst daarmee in 
verband staat. 

Fig. 3. Vissen jnel de zegen. De vangst wordt aan wal gebracht. In het midden 
visser Van de Berg. 
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Familie Anguillidae (Alen) 

28. Aal. Paling f/l/;^///7/« anguilla) 
De periode van de grote vangsten loopt 
van juli tot oktober. Van de Berg ving 
van 1951 t/m 1962 1000-2000 kg Paling 
zwaarder dan 250 g per jaar (trekpa-
ling). De vangsten zijn in de jaren daarna 
niet verminderd. Helaas kon Van de 
Berg ons van de jaren na 1962 geen jaar
cijfers meer verschaffen van zijn paling
vangsten, zodat een vergelijking met 
voorgaande jaren (3) niet mogelijk is. 
Van de Berg had de indruk dat de pa
lingstand de laatste jaren niet veel 
slechter geworden was, alleen in 1969 -
tijdens het gebruikelijke hoogtepunt van 
de vangsten in het najaar - werd zeer 
weinig Paling gevangen, hetgeen Van de 
Berg toeschreef aan de „Endosulfan-
vergiftiging" in juni van hetzelfde jaar. 

Familie Gadidae (Kabeljauwachtigen) 

29. Kwabaal (Lota Iota) 
In de Waal is de Kwabaal een zeldzame 
verschijning. In oktober 1965 werd door 
Van de Berg in de ankerkuil één exem
plaar gevangen, daarna niet meer. 

Familie Gasterosteidae (Stekelbaarsjes) 

30. Driedoornig stekelbaarsje (Gaster-
osteus aculeatus) 
In de Waal, de Kaliwaal en de Oude 
Waal te Kekerdom komt deze stekel
baars niet meer voor, terwijl volgens 
Van de Berg het visje in deze wateren 
vroeger (tot circa 15 jaar geleden) zeer 
algemeen was. Ook in sloten in de Ooy-
polder werd geen enkele stekelbaars ge
vangen. Algemeen daarentegen was de 
stekelbaars met name in beken en slo
ten, poelen en vijvers in bosrijke omge

ving, bijvoorbeeld de Leygraaf, sloten 
en poelen van het natuurreservaat De 
Bruuk (Groesbeek) en vijvers en beek
jes nabij de St. Jansberg (Plasmolen). 
Het feit dat dit visje wel voorkomt in vrij 
schone beken en verder in allerlei wa
tertjes in bosrijke omgeving, maar niet 
(meer) in de Waal en in polderwateren. 
wijst erop dat de stekelbaars gevoelig is 
voor de gevolgen van eutrofiëring. Dit 
wordt ook bevestigd door het ontbreken 
van de Driedoornige stekelbaars in het 
Wijlermeer, terwijl in het beekje dat erin 
uitmondt talrijke exemplaren voorko
men. 

31. 'Tiendoornig stekelbaarsje (Pungi-
tius pungitius) 
Hetgeen gezegd werd over de gevoelig
heid voor eutrofiëring van de Driedoor
nige stekelbaars geldt waarschijnlijk in 
nog sterkere mate voor de Tiendooi ni-
ge. De enige plaats waarde Tiendoorni-
ge werkelijk algemeen voorkomt, is de 
Leygraaf en dan vooral nabij het bron
gebied van deze beek in de Bruuk. De 
'Tiendoornige is daar zelfs talrijker dan 
de Driedoornige. Dit stemt overeen mei 
gegevens van Steenvoorden (1970), die 
vermeldt dat in bronnen in het stroom
gebied van de Jeker de 'Tiendoornige al
gemener is dan de Driedoornige. Dal de 
Leygraaf een bijzonder geschikl milieu 
vormt voov Pungitius, bleek uit de vele 
uitzonderlijk grote exemplaren die er 
gevangen werden. Eén wijtje mat zelfs 
74 mm, terwijl in de meeste litteratuur 
wordt opgegeven: maximaal 7 cm, maar 
meestal veel kleiner. 

Familie Percidae (Baarzen) 

32. Baars (Perca jluviatilis) 
In enkele wateren van geringe diepte en 
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met een rijke vegetatie komen talrijke 
Baarzen voor, doch het zijn hoofdza
kelijk kleine exemplaren en de groei is er 
waarschijnlijk gering; bijvoorbeeld 
in het Wijlermeer. 
In de Waal komt weinig Baars voor, 
meestal in kleine exemplaren. Bij een 
zegenvangst in een plas in de uiterwaard 
te Erlecom kwamen o.a. talrijke Baar
zen te voorschijn, naar schatting 
400-500 stuks van 5-16 cm, dus meest 
kleine exemplaren, slechts 12 Baarzen 
waren groter dan 20 cm (de grootste was 
28 cm). 
Met zetnetten vangt men grote exempla
ren. In december 1970/janiiari 1971 (de
zelfde vangst als nr. 8, Snoek) werden 
circa 50 Baarzen van 25-42 cm gevan
gen. Deze vangst zal overeenkomen met 
de gemiddelde jaarvangst van 50 kg te 
Erlecom in de jaren vóór 1963. 

33. Snoekbaars (Lucioperca lucioper-
ca) 
In de jaren 1962 tot 1970 ving Van de 
Berg slechts twee Snoekbaarzen in de 
Waal. In de maanden september en ok
tober 1970 ving hij in de ankerkuil vier 
exemplaren van 23 en 52 cm. 

34. Pos (Acerina cernua) 
In de Waal werden in 1970/71 slechts 
twee Posjes gevangen. In oude rivier
armen in de omgeving is de Pos alge
meen (Wijlermeer). 

Tot zover de lijst van inheemse soorten. 
Aan vissoorten, die niet tot de West-Eu
ropese fauna behoren, werden gevan
gen: 

Familie Scatophagidae 

35. Argusvis (Scatophagus argus) 

Deze vis werd in augustus 1962 gevan
gen met de ankerkuil. Het is een ont
snapt aquariumexemplaar. Hij hoort 
thuis in de kustgebieden van ZO.-Azië 
en Australië en komt zowel in zee-, 
brak- als zoetwater voor. De vis kan het 
blijkbaar enige tijd in de Waal uithou
den. 

36. Dwergmeerval (Ameiurus nebulo-
sus) 
Deze uit Amerika ingevoerde vis wordt 
nu en dan verwilderd aangetroffen. In 
augustus 1962 werd een exemplaar in de 
ankerkuil gevangen. 

Als we het beeld van de visfauna in de 
Waal bij Nijmegen vergelijken met de 
toestand van 8 jaar geleden, zoals Van 
de Kant die beschrijft, dan kunnen wij 
de volgende veranderingen vaststellen: 
Elft. Schotzalm. Spiering, Barbeel, 
Kopvoorn en Winde waren 8 jaar gele
den al vrij zeldzaam en zijn nu geheel 
verdwenen (van enkele van deze soor
ten werd in deze 8 jaar een enkel exem
plaar gevangen). 
Soorten die destijds nog algemeen of vrij 
algemeen waren, maar sedert 1963 dui
delijk achteruit zijn gegaan: Snoek. 
Grondel. Serpeling (hoewel nog vrij al
gemeen in de Waal). Rietvoorn en Tien
doornige stekelbaars (plaatselijk). 
Daartegenover staat een toename van 
Brasem, terwijl hier ook de (incidente
le?) terugkeer van de Zalm in de Waal 
vermeld dient te worden. 
Tenslotte blijft nog over het merkwaar
dige feit dat tegenover het vrijwel ver
dwijnen van de Rivierprik een duidelijke 
toename van het aantal Zeeprikken 
staat. 
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Bemonstering van de rivier met kuil en 
zegen in het najaar van 1970 
Om een indruk te krijgen van het aan
deel van de verschillende soorten in de 
totale visfauna van de Waal werd een 
monster van 1449 vissen geanalyseerd. 
Dit monster was het resultaat van een 
viertal vangsten van Van de Berg. te 
weten: één kuilvangst in september 1970 
(432 vissen) en drie zegenvangsten in 
oktober/november 1970 (tezamen 1017 
vissen). 
In de Waal zijn in feite twee aparte bio
topen te onderscheiden, namelijk het 
snel stromende middengedeelte van de 
rivier en de langzamer stromende ge
deelten in bochten en tussen de kribben. 
Met de ankerkuil bevist men het eerst
genoemde biotoop, met de zegen het 
laatstgenoemde. Door zowel zegen
vangsten als kuilvangsten in het onder
zoek te betrekken, zal men een zo volle
dig mogelijk beeld krijgen van de visfau
na van de totale rivier. Het monster 
bleek echter te klein om door afzonder
lijke analyse van kuil- en zegenvangsten 
een inzicht te krijgen in de verdeling van 
de diverse soorten over beide biotopen. 
Bij het tellen van de exemplaren van 
elke soort bleek namelijk dat in de kuil
vangst dezelfde soorten voorkwamen 
als in de zegenvangsten; bovendien 
vertoonden de drie zegenvangsten on
derling vrij grote verschillen wat de 
aantallen van diverse soorten betreft. 
Hieruit blijkt eveneens dat het totale 
monster van 1449 vissen nog te klein 
was om als werkelijk representatieve 
steekproef te kunnen worden be
schouwd. Uitbreiding van het monster 
met enkele kuilvangsten in juni 1971. 
hetgeen wel in de bedoeling lag. was 
helaas onmogelijk wegens ziekte van 
Van de Berg. 

De aantallen van elke soort (op het to
taal van 1449 vissen), omgerekend in 
procenten, geven in elk geval toch een 
indruk van de samenstelling van de vis
fauna (zie tabel). 

Wat de soorten 10 t/m 17 betreft (zie 
tabel) werden in 1970/71 alleen van de 
Zeeprik en de Zalm aantallen van enige 
betekenis gevangen; van de overige zes 
(12 t/m 17) werden in dezelfde periode 
hooguit 10 exemplaren per soort gevan
gen. Zien we af van deze laatste zes zeer 
zeldzame of „verdwaalde" soorten, dan 
kunnen we zeggen dat de visfauna van 
de Waal in de periode 1970/71 elf soor
ten bevatte. 

Tabel 1. Samenstelling van de visfauna 

nr. 

1 
•> 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Blankvoorn 
Kolblei 
Brasem 
Alver 
Paling 
Serpeling 
Grondel 
Baars 
Snoek 

Zeeprik 
Zalm 
Snoekbaars 
Rivierprik 
Winde 
Pos 
Karper 
Rietvoorn 

N = 1449 
percentage 

57,7 
13,6 
11.7 
6.2 
4.5 
4,2 
1.8 
0.2 
0,1 

Boven de stippilliju: Aandeel van de verschillende 
soorten in de totale visfauna van de Waal te Erlecom, 
uitgedrukt in procenten van totaal 1449 vissen, gevan
gen met ankerkuil en zegen. 
Onder de stippellijn: Soorten die - hetzij vanwege hun 
zeldzaamheid, hetzij vanwege hun anadrome karakter-
niet bij bovengenoemd monster voorkwamen, maar 
toch in de periode 1970/71 inde Waal werden gevangen. 
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Vergelijken we deze visfauna met vroe
gere opgaven, dan moeten in de laatste 
decennia verscheidene soorten verdwe
nen of zeer zeldzaam geworden zijn. 
Voor deze verarming van de visfauna 
kunnen de volgende oorzaken genoemd 
worden: 

1. De extensieve en sterke waterver
ontreiniging is en blijft de grote boos
doener. vermoedelijk in kombinatie 
met „thermische pollutie". 

2. Het oorspronkelijk betrekkelijk rus-

Litteratuur: 

In een artikel in D.L.N. (80: 131 - 142. 
1977) wees ik op het voorkomen van de 
vruchtbare vorm van het Speenkruid 
(Ranunculus jicaria L. ssp. flcaria) op 
Texel. Inmiddels heb ik gedurende twee 

opeenvolgende jaren zowel de „knol-
letjesvorm" als de „zaadvorm" uit 
'Texel in mijn tuin geobserveerd en daar 
geconstateerd dat tussen de twee vor
men verschillen in bloeitijd aanwezig 
zijn. De vruchtbare vorm begint hetzij 
iets eerder, hetzij gelijktijdig te bloeien 
met de knolletjesvorm. Dit verschil 
hangt samen met de mate van bescha-

tige water langs de oever tussen de 
kribben is onderhevig aan sterke 
golfslag en zuiging, veroorzaakt door 
de zeer drukke scheepvaart. De drij
vende oevervegetatie, het voor
keursmilieu van Baars, Stekelbaars 
en Pos, kan niet meer tot ontwikke
ling komen. 

3. De uitvoering van de deltawerken en 
de daarmee gepaard gaande verande
ringen in de benedenrivier en de uit
monding in zee hebben niet te schat
ten effecten. 

duwing. Als beide vormen in de zon op 
een open plaats naast elkaar groeien, 
bloeit telkens de vruchtbare vorm onge
veer een week eerder dan de knolletjes
vorm. doch in de schaduw beginnen zij 
gelijktijdig te bloeien. De knolletjes
vorm is echter zowel onder beschaduw
de als onbeschaduwde omstandigheden 
veel eerder uitgebloeid, tenminste 
14 dagen, en valt dan op door de reeds 
vergeelde bladeren en de talrijke oksel
knollen. Deze verschillen konden ook 
in de natuur op Texel worden waarge
nomen, waar de vruchtbare vorm op 
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