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In het kader van het nationale onderzoeksprogramma "Ecologisch
Herstel Rijn" (EHR) werd een literatuurverkenning,
aangevuld
met archiefonderzoek, uitgevoerd
om een beeld te krijgen van de
herstelkansen van een aantal naar
zee trekkende (anadrome) riviertrekvissen. De vissen die in dit en
de volgende artikelen besproken
zullen worden, zijn de Zalm (Sa/mo sa/ar), Forel (Sa/mo trutta
trutta), Houting (Coregonus oxyrinchus), Grote en Kleine marene
(Coregonus lavaretus, C. albula),
Spiering (Osmerus eperlanus),
Elft (Alosa alosa), Fint (Alosa fallax). Steur (Acipenser sturio) en
Barbeel (Barbus barbus).

Ecologie

1. De Atlantische zalm
(Sa/mo sa/ar)

De Atlantische zalm (fig. 1) is een vertegenwoordiger van de orde van de Salmoniformes, een orde die valt onder één
van de meest primitieve superorden van
de beenvissen. Het "voorzetsel" Atlantisch zal gemakshalve verder worden
weggelaten daar andere zalmsoorten met
betrekking tot de Rijn slechts vergelijkenderwijs van belang zijn.
Het leven van de zalm bestaat uit
een aantal fasen (fig. 2); elke fase kan
korter of langer duren. Een deel van het
leven wordt in het zoete water doorgebracht, een deel in zee. De eieren worden afgezet in koele en snelstromende
bergbeken (fig. 2A) op een ondergrond
van fijne kiezels gemengd met enkele
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Fig. 1. Zalm gevangen op 19 oktober 1988
in een fuiknet nabij Zierikzee in de Oosterschelde. Totale lengte 62 cm.
Salmon caught on the 19th of October
1988 in a fykenet near Zierikzee in the
Eastern Scheldt. Total length 62 cm. (Photo: Martien Meijer, Bureau Waardenburg,
Culemborg. The Netherlands).

grote stenen (fig. 3). De periode waarin
dir gebeurt, is ongeveer eind novemberdecember. De bevruchte eieren worden
begraven door het moederdier. Het rijpe
wijfje heeft 10.000-20.000 eieren; per
kilogram lichaamsgewicht zijn dat 12002000 eieren. Deze eieren zijn vrij groot
(3-6 mm) en licht oranje-rood van kleur.
Het bevruchten gebeurt direct na het
leggen door her in de onmiddellijke nabijheid zijnde mannetje.
De bevruchre eieren komen uit bij
440 daggraden. Het aantal daggraden
wordt berekend door de som van de gemiddelde dagtemperaturen vanaf 1 januari. Na 2 maanden is het jonge visje in
het ei zichtbaar. Bij het uitkomen bezit
de larve een grote dooierzak, die het reservevoedsel bevat (fig. 2B). De larve
moet zich van onder het grint naar boven werken. Na 6-7 weken is de voorraad
op en moer de alevin, zoals het visje
wordt genoemd, zelfstandig voedsel
gaan zoeken. Bergbeken hebben slechts
een beperkt aanbod van voedsel, m.n.
eenoogkreeftjes, watervlooien, vlokreeftjes, maar ook kokerjuffers. Door eerst op
het reservevoedsel te teren wordt door de
stroming in het water de aanwezige jonge vis gelijkmatig verspreid over een
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groot oppervlak, waardoor het beschikbare voedsel optimaal wordt benut. De
alevin (fig. 2C) groeit ondertussen uit
tot de parr (fig. 2D). De parr (fig. 4) is
een volledig aangepaste zoetwatervis die
zich ophoudt nabij zijn geboorteplaats.
De lichaamskleur is donkergroen tot
geelbruin. Opvallend zijn de donkere,
duidelijk gemarkeerde parr-vlekken. Na
een jaar is de vis 10-15 cm lang. Na het
eerste jaar bestaat de mogelijkheid dat
onder invloed van verschillende factoren, waaronder temperatuur, maanstand, waterhoogte en feromonen, de vis
wordt aangezet tot het verlaten van zijn
geboorteplaats. Door hormonale beïnvloeding trekt het zalmpje bij grote afvoer in het voorjaar naar zee. De parr
verandert nu in een zilverkleurige smolt
(fig. 2E); dit proces wordt vaak aangeduid met de term "smolting". Het is
hier of eerder, dat het geurherkenningsvermogen wordt "opgeladen", hetgeen
later essentieel is bij de terugtrek. Ook
in het jaar daarop zal een deel van de
parr veranderen in smolt en dat kan zelfs
in het 3e jaar nog gebeuren. Een deel
van de mannelijke parr wordt geen smolt
en blijft in de rivier. Hieruit ontwikkelen zich de "vroegrijpe" mannetjes. Is
de parr vooral overdag actief, de smolt is
het gedurende de nacht.
De eerste smolten verlaten de ri-

Fig. 2. De levenscyclus
van de zalm. A: ei, B:
larve, C: alevin, D:
parr. E: smolt, F: postsmolt, G: grilse, H:
zalm.
The life cycle of the
salmon.

vieren in mei en juni, tenminste in het
voorbeeld van de Rijn. De breedtegraad
en lengte van de rivier spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de uittrektijd. Het vooral 's nachts trekken
van de smolt is gunstig, daar overdag
trekkende zilverkleurige vis snel zal opvallen bij predat oren. Het sterftepercentage van ei tot smoltfase is 99 %. De
smoltfase heeft echter ook weer risico's
voor de vis. De overgang van zoet naar
zout water vereist veel energie van de vis.
De gehele fysiologie van de vis moet zich
aanpassen binnen een korte periode.
Het kan gebeuren in de brakwaterzóne
van een delta (bv. vroeger bij de Rijn) of
in een zoetwaterbel in zee waar de vissen
in verblijven. Speciale cellen moeten
zich snel ontwikkelen. Deze dienen om
de verhoogde concentratie aan zouten,
binnen gekregen met het water, uit te
scheiden. De smolt die de rivier verlaat,
een vis van 10-18 cm lang, sluit de tweede fase in het leven van de zalm af. Deze
vis verkeert in vrij uitgeputte toestand.
Weinig voedsel is gegeten gedurende
het verlaten van het riviersysteem en de
fysiologische aanpassingen hebben het
uiterste gevraagd. De derde levensfase
van de zalm, de zeevis, breekt nu aan.
De post-smolt (fig. 2F) trekt met eb naar
zee. De sterfte onder deze dieren is 80%
gedurende de eerste negen maanden.

daarna is de natuurlijke sterfte in zee
0,1% per maand. Van belang voor het
dier is nu voldoende voedsel te vinden,
in ruime mate in de zee aanwezig vergeleken met de rivieren, en de verplaatsing
in zee zo energiezuinig mogelijk uit te
voeren. Met de reststroom, voor de Rijnzalm is de reststroom noordwaarts gericht langs onze kust in de Noordzee, en
nooit tegen de stroom inzwemmend, bereiken de jonge zalmen de wateren tussen IJsland en Groenland (fig. 5).
De warermassa's waarin de zalmen
voorkomen, zijn begrensd door - 3 ° C
en 8°C. In het opgroei- en verblijfgebied is voedsel in overmaat aanwezig,
met name haring en garnaalachtigen.
Voor een vis is het primair van belang zich te kunnen voortplanten, daarnaast is groei belangrijk, daar zekere
minimum-afmetingen voor het zich
kunnen voortplanten noodzakelijk zijn.
Voor wat de zalm betreft kan het
"vroegrijpe" mannetje dat de rivier niet
verlaat als minimum-maat gezien worden. Vrouwtjes-dieren moeten als regel
naar zee trekken om daar voldoende
voedsel voor de groei te bemachtigen en
de voortplantingslengte te kunnen bereiken. Uitzonderingen zijn de zogenaamde '' Landlocked'' -zalmpopulaties;
deze zalmen kunnen het zoete water
niet verlaten en daar speelt dan de gehe-
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normaal waterpeil

Fig. 3. Paaibed van de zalm. a: naar Jones
(1959); b: naar White (1942).
Spawning site of the salmon.
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Ie levenscyclus zich af.
Eens per jaar, bepaald door temperatuur en licht, krijgen de zalmen die
opgroeien tussen IJsland en Groenland
de mogelijkheid, gebaseerd op hun fysiologische toestand, te kiezen voor terugtrek naar de zoete wateren, de geboorterivier, of nog een jaar doorgroeien in
zee. Hierdoor wordt de tot één "jaarklasse" behorende zalmpopulatie, die
uit elkaar getrokken is in het zoete water, door korter of langer verblijf nog
verder uit elkaar getrokken. De terugtrek kan aangevangen worden in het 2 e
tot 7e of meerdere levensjaar. Zalmen
die na één jaar in zee (één zeewinterzalm) terugkeren, komen later aan in
het seizoen dan de twee zeewinter-zalm;
de drie zeewinter-zalm komt nog eerder
in het seizoen aan voor de kust dan de
tweewinter zalm, bv. in de Schotse Dee:
grilse, mei-juli; de twee zeewinter-zalm,
februari-mei; de drie zeewinter-zalm,
januari-april. De één zeewinter-zalm
wordt in de Engelstalige literatuur grilse
genoemd, de overige groepen "zalm"
(fig. 2G) (oude Nederlandse namen: Jacobszalm, kleine zomerzalm, grote winterzalm, grote zomerzalm). De grilse
zijn kleinere, relatief zwakkere vissen
dan de "zalmen". De laatste bezetten
de betere paaiplaatsen in de rivier. Maar
de intrek vanuit zee wordt bepaald door

Fig. 4. De Organisatie ter Bevordering van
de Binnenvisserij (OVB) gaat de mogelijkheden van het uitzetten van zalmpjes onderzoeken met steun van het Sandoz Rijnfonds. De foto toont een parr. (Foto OVB,
Nieuwegein).
Parr.
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het geringe temperatuurverschil tussen
zee- en rivierwater. Er is een "temperatuur-venster" waarbinnen de vis de rivier kan optrekken vanuit zee. De
Spaanse zalmen trekken veel vroeger in
het seizoen de rivieren binnen, wanneer
het rivierwater nog niet te warm is, dan
de Noorse zalmen. Deze moeten wachten tot het ijs uit de rivieren is verdwenen en het continue zonhcht de rivieren
heeft opgewarmd.
Uit zeer recent onderzoek, door
met name Hawkins en medewerkers, weten we dat de naar binnen getrokken vis
binnen enkele dagen van een zwemactiviteit van 24 uur (in zee) overgaat naar
een dag/nacht activiteitsritme en dat rivier optrekkende zalmen na enkele dagen kunnen ophouden met de trekbeweging en voor enkele dagen tot maanden
verblijven in poelen en gaten alvorens
weer verder te trekken.

De functie is vermoedelijk behalve
een vermijden van extreme situaties, zoals temperatuur of te lage waterstand,
een inschakeling van het reukvermogen
voor een herkenning van de geboorterivier (de zogenaamde "homing" van de
zalm). Het uit het water opspringen van
zalmen in rivieren houdt hiermee mogelijk ook verband. Een zintuig, hier de
reukzin, voortdurend belast met een
prikkel, past zich aan en de informatiestroom stopt. Door uit het water te
springen wordt het zintuig opnieuw geprikkeld.
Gedurende de optrek is de zalm,
die goed gevoed de Groenlandse wateren verliet, en voortdurend fourageerde
in zee, zeer zuinig met zijn energie. Reden hiervoor is, dat in de rivier nauwelijks tot niet meer gegeten wordt. Het
overbruggen van stroomversnellingen en
watervallen vergt het uiterste van het
dier. Waar het kan, zwemt het via de
weg van de minste weerstand de rivier op
en rust regelmatig uit achter eilandjes,
grote stenen, in poelen en gaten. Op
grond van het geur-herkenningsvermogen selecteert de vis zijn route. Foutief
ingezwommen rivieren worden weer verlaten en er wordt opnieuw gekozen.
In de bestaande zalmliteratuur
heeft men deze "rustperioden" van de
optrekkende zalm altijd genegeerd. Gezien de tijd van intrekken, bv. in de
Rijn, en de af te leggen afstand tot de
paaiplaatsen bovenstrooms, is het opmerkelijk dat het niet is opgevallen dat
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Fig. 5. Trekroutes van
de zalm in de Atlantische oceaan (naar Netboy (1989)).
Migration routes of the
salmon in the Atlantic
Ocean.

de goede zwemmers onderweg beslist
gerust moeten hebben. De rivieroptrek
vergt veel van de vissen; geschat wordt
dat 5% van de dieren voortijdig, d.w.z.
voor het paaien, sterft (fig. 2H). Een
groot deel van de zalmen sterft na het
paaien, een deel overleeft het. Dit zijn
de kelts (hengsten), die uitgemergeld de
rivier afzakken, van zoet naar zout water
overgaan en zich in zee weer gaan voeden. Deze "die-hards" trekken terug
naar de Groenlandse wateren en kunnen
in principe weer opnieuw gaan paaien in
hun geboorterivier.

Visserij
De geschiedenis van de zalmvisserij gaat
terug tot de oudste bewoners van ons
land. Wanneer de visserij op zalm begonnen is, weten we niet, maar de
oudste bronnen gaan terug tot 1100.
Nederlandse vissers verkochten toen in
Koblenz Rijnzalm.
In de hierna volgende jaren nemen de documenten over de zalmhandel, de geheven tolgelden en rechtsprocedures sterk in aantal toe.
Een echte statistiek waaruit de
omvang van de zalmvangst blijkt, ontbreekt. De historicus Van der Woude
komt tot een opmerkelijke uitspraak.
Hij vond een tweetal dalingen van de
opbrengsten (negende penning) aan belastinggelden in de periode 1650-1805,
die op niets anders gebaseerd konden
zijn dan op een geringere aanvoer van
zalm. Voorts werden de dalingen niet
gevolgd door stijgingen.
Tussen 1650-1679 daalde de hoe-

veelheid zalm met een derde en in de
periode 1680-1699 weer met een zelfde
hoeveelheid, om daarna tot 1805 op niveau te blijven. Of er een direct verband
bestaat tussen het dalen van de vangsten
en de waterbouwkundige ingrepen in de
bovenrivieren is niet duidelijk. Uit te
sluiten is dit echter niet. Tussen 1650 en
1672 werd een aantal werken uitgevoerd. Het "Nieuwe Canaal" werd aangelegd bij de Schenkenschans (1656),
een groot aantal werken vond plaats aan
het Salmoord (1657-1662) en werd de situatie gewijzigd bij IJsseloord (16651669). De eerste twee activiteiten speelden zich af bij de splitsing van Rijn en
Waal, de laatste bij de splitsing Nederrijn en IJssel. Tussen 1680 en 1699 vonden er eveneens een groot aantal rivierwijzigingen plaats. Voor een gedetailleerd overzicht wordt hierbij verwezen
naar de belangrijke studie van G. P. van
de Ven (1976).
De berichtgeving omtrent de visserij op de rivieren blijft echter schaars
tot in de eerste helft van de 19e eeuw.
Wel blijkt dat in deze periode de riviervis een belangrijke bron voor volksvoedsel was. De zalmvisserij, met name die
op de Rijn, was de enige vorm van visserij met een meer dan lokale betekenis.
Het bleek een belangrijke bedrijfstak
met een eigen verwerkende industrie, de
zalmrokerijen. Met de toename van de
industrialisatie in de 2e helft van de 19e
eeuw verbeterde ook de visserij techniek.
Dit gekoppeld aan een verbeterde afzet
en bedrijfsvoering, gaf aanleiding om de
bevissing op het Nederlandse deel van

de Rijn op te voeren. Maar dezelfde industrialisatie noodzaakte tevens de Rijn
in toenemende mate als vervoersweg te
gebruiken.
Beheersing van het waterpeil,
opruiming van ondiepten en vergroting
van de vervoerseenheden brachten ingrijpende veranderingen teweeg aan deze waterweg. De opkomst van de grote
zegenvisserijen op de benedenrivieren
maskeerde aan het eind van de 19e eeuw
de teruggang van de totale hoeveelheid
zalm in het Rijnstroomgebied. De visserij werd het gehele jaar door bedreven,
maar concentreerde zich in de maanden
februari-augustus (fig. 6). De visserij
werd met drijfnetten, zalmzegens en
zalmsteken uitgeoefend.
Duitse vissers beklaagden zich
over teruglopende vangsten door de Nederlanders veroorzaakt. Door het ontbreken van enige vangststatistiek werd
dit ook in Nederland lang (tot 1940!) geloofd. Duitse vissers vingen echter tot
het einde van de zalmvisserij altijd meer
zalmen dan de Nederlandse vissers.
In 1870 werd in het kader van de
Mannheimer Conventie tussen de Rijnoeverstaten een Zalmtractaat afgesloten.
De Nederlandse autoriteiten, traag als
immer als het om dit soort verdragen
gaat, ratificeerde het tractaat pas in
1886. Maar één ding was alle bij de
zalmvisserij betrokkenen duidelijk: het
ging mis met de zalm. Het nu al vele
eeuwen menselijk ingrijpen in de loop
van de rivier begon steeds duidelijkere
negatieve aspecten op te leveren. De genomen maatregelen leken vruchten af te
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werpen, zoals blijkt uit de Nederlandse
aanvoerstatistiek (1863-1957) (fig. 7),
alsmede uit de Duits-Nederlandse gecombineerde statistiek voor de jaren
1875-1950 (fig. 8).
De maatregelen waren: beperking
van de vangst, bv. het zondagvisverbod
en het uitzetten van jonge vis (in Moezel
en Sieg tussen 1891-1933 alleen al 43
miljoen jonge zalmpjes). Dit laatste
werd door Nederland uiteindelijk voor
80% vergoed door aanvaarde schuld
door overbevissing. Deze overbevissing
was helaas onwaar en daarenboven hebben de maatregelen vermoedelijk nooit
enig langblijvend effect gesorteerd. De
vangsten bleven na een toename rond
1885 gestaag dalen met af en toe een
opleving. Opmerkelijk is dat het verloop
van de gevangen aantallen, weliswaar op
een veel lager niveau, in onze buurlanden Duitsland (Elbe), Engeland en
Schotland (Tweed, Don, Dee, Spey),
eenzelfde beeld geven als voor de Rijn.
De Rijn leverde aan het eind van de 19e
eeuw (1885) ongeveer 1000-1500 ton
zalm; een vangst gelijk aan de huidige
Noorse zalmvangst (1988), de kweek van
95.000 ton buiten beschouwing gelaten.
De Nederlandse beroepszalmvisserij werd gestaakt in 1932; de opbrengsten wogen niet meer op tegen de kosten.
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van steden, fabrieken, mijnwerken, enz.
uitgaande verontreiniging, eindelijk ook
de visscherij-industrie zelve, die van
dien achteruitgang de schuld zijn. Het is
de menschelijke cultuur in haren strijd
met de natuur, die, andere rivieren van
Noord-West Europa trouwens in veel
sterker mate nog, den Rijn hoe langer
zoo meer doet ontaarden van wat hij
eens was; een groote natuurstroom met
heerlijk zuiver water en rijk aan dierlijk
en plantaardig leven, vol eilandjes, ondiepten en onregelmatigheden, overal
samenhangende met lissen en kreken,
zg. Altrheine, het dorado voor de telende visschen, verandert hoe langer zoo
meer in een tusschen steile en rechtgetrokken oevers ingesloten afvoerkanaal
van water, uitgebaggerd tot op eene voor
de scheepvaart gewenschte diepte (fig.
9). De zijrivieren van den bovenstroomloop stonden vroeger alle open voor de
voor de teelt opstijgende zalmen — hoevele zijn er nu niet reeds, op welke de
stuwen, voor houtzaagmolens of andere
industrie gebouwd, het den zalmen voor
goed onmogelijk maken hunne natuurlijke teeltplaatsen te bereiken."
Aangezien de Rijn van oorsprong
een gletscherrivier is, wordt de bovenloop voor een belangrijk deel gevoed uit
smeltend ijs en sneeuw en ontvangt de

Oorzaken van de achteruitgang
en het verdwijnen
Het was Dr. P. P. C. Hoek, grondlegger
van het Nederlandse visserijonderzoek,
mede-oprichter van de Internationale
Raad voor Zeeonderzoek (ICES, International Council for the Exploration of the
Sea - 1902), die in 1901 de volgende samenvatting gaf in het "Verslag van den
Staat der Nederlandsche Zeevisserijen
over 1900".
"Het zijn de voor waterafvoer en
scheepvaart noodzakelijk geoordeelde rivierwerken, die scheepvaart zelve, de

rivier juist ook een toevoer van water in
de zomermaanden. Hierdoor lopen, in
tegenstelling tot de Maas — een regenrivier — de hoge en lage waterstanden
niet zo sterk uiteen. Ondanks dat verontreiniging plaatselijk in zijrivieren en
beken een overwegende rol gespeeld zal
hebben (denk aan de reeds in de Middeleeuwen voorkomende leerlooierijen
en verfmakers) is dit aspect niet de directe oorzaak van het verdwijnen van de
zalm. De correcties in de bovenloop van
de Rijn, ter bescherming van dorpen en
steden, het verdiepen van de rivier voor
scheepvaart en de grindwinning zijn de
oudste oorzaken van het teruglopen van
de hoeveelheid zalm. Het veranderen
van de waterlopen van de Rijn in Nederland, al ter hand genomen in de 17e
eeuw en uitgebreid in de 18e eeuw,
heeft zeker ook nadelige gevolgen gehad. Maar de ingrepen in het 185.000
km^ grote stroomgebied van de Rijn
hadden overwegend een plaatselijk effect. De toename van de scheepvaart en
het toenemen van de hoeveelheid te vervoeren goederen noodzaakten tot grotere schepen. Deze schepen staken dieper,
en als de verdieping van de rivier niet
voldoende was (versmalling van het rivierbed), moest overgegaan worden tot
de aanleg van stuwen en dammen.
Op deze wijze kon het waterpeil
in de rivier worden beheerst. Rond het
eind van de 19e eeuw en het begin van
de 20e eeuw ging de ene na de andere
zijrivier van de Rijn voor de zalm verloren, zoals de Thur, Wutach, Aare,
Reuss, Limmat, Wiese, Elz, 111, Rench,
Neckar, Main, Lahn en Ruhr. De belangrijke zalmrivier de Moezel ging pas
na de Tweede Wereldoorlog verloren
door de aanleg van stuwen.
De aanleg van vistrappen is geen
vervanging voor een open rivier. Degene

Fig. 7. De Nederlandse
zalmvisvangsten 18631957.
Dutch salmon catches
1863-1957 (based on
data RIVO-archives).
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die vis doorlaten doen dit meer bij toeval
dan dat er rekening is gehouden met het
gedrag van de vissen. Het zijn vooral de
waterbouwers die de meest fantastische
bouwsels weten te bedenken zonder gedragsonderzoek door biologen te doen
uitvoeren.
Al trekt Paling via een vistrap, dan
zegt dit nog niets over wat Zalm, Forel
of Barbeel zullen doen. In 1926 concludeerde de Zwitser Fehlmann "lm Ganzen ist somit unzweifelhaft klar, dass das
Ausbleiben der Lachse im obern Teil des
Hochrheines einzig und allein verschuldet ist durch die Rheinkraftwerke und es
ist nicht zu verstehen, wie von gewisser
Seite (Duitse zijde -dG) die Schuld immer wieder auf den Lachsfang der Hollander zu schieben versucht wird".
De verontreiniging door de lozing
van afvalwater als negatief effect op de
Rijnzalm werd pas in 1916 als zodanig
beschouwd. Hoek komt niet veel verder
dan "Verontreinigingen van de rivier
door rioolwater der groote steden, door
het vuile van fabrieken, mijnen, enz. afkomstige water, schijnt mede een van de
ongunstige invloeden, die der zalmproductie nadelig kunnen zijn".
In 1927 draagt de Internationale
Raad voor Zeeonderzoek (ICES) de Nederlandse visserij bioloog en belangrijk
hydrobioloog H. C. Redeke op een samenvatting te geven over de effecten van
rivierverontreiniging en de relatie tot de
visserijen. Het is een zeer compleet overzicht voor die dagen. Redeke wijst erop
dat bepaalde vissoorten, waaronder
Zalm en Forel, gevoeliger voor verontreinigingen zijn dan bv. Karper, Paling en
Zeelt. Vissterften op de Rijn beginnen in
1927 een gewoon verschijnsel te worden.
De oorzaak ervan was moeilijk of niet
aan te wijzen; een groot aantal potentiële veroorzakers werd echter onderkend.
Thans heeft de EG richtlijnen op-

Fig. 8. De totale en afzonderlijke Nederlandse (links) en Duitse
zalmvangsten (rechts)
in vijf jaar-perioden,
1875-1950. In 1932 is
de Nederlandse beroepsvisserij gestaakt.
Total
and
separate
Dutch (left) and German (right)
salmon
catches, five year periods, 1875-1950 (based
on data RIVO-archives,
Kühn (1976)).

gesteld voor de waterkwaliteit voor vissen, m.n. voor Zalm en Forel zijn de
hoogste eisen gesteld ten aanzien van
zuursrof, temperatuur, olie, detergenten, e.d.
Vooral voor de Zalm, die een lange weg moet afleggen, spelen deze factoren een overwegende rol. De rol van detergenten, die in alle wasmiddelen zitten, kan fataal zijn voor het terugvinden
van de geboortestroom binnen het riviersysteem.
Een concentratie van 0.5 ppm detergent kan binnen 24 uur 50% van de
smaak- en reukknoppen, de reuk- en
smaaksensoren, vernietigen. Voorts is
gebleken dat geringe concentraties PCB
een vermindering van het vermogen om
gevaren te ontwijken en beschutting te
zoeken bij jonge zalm veroorzaken.
DDT beïnvloedt de terugkeer van Zalm
uit zee nadelig.
Als laatste nieuwe hindernis voor
vis is nu de afsluiting van de zeegaten in
Z.W. Nederland opgeworpen. Het is
niet duidelijk hoe ernstig deze hindernis
is voor de intrek voor Zalm als deze er
weer zou zijn. Ook over de intrek van
Forel, de naar zee trekkende variant
"zeeforel", via deze kunstwerken in de
delta zijn geen gegevens voorhanden; er
zijn slechts speculaties. Blijft het feit dat
de afsluitingen van de Rijnarmen, begonnen met de Afsluitdijk en afgerond
met de Delta-werken, een formidabele
hindernis op de trekroutes van anadrome riviertrekvissen zijn geworden.
Samenvattend kan gezegd worden
dat de ingrepen door de mens in de loop
van de Rijn geleidelijk de Zalm hebben
doen verdwijnen; een af en toe sprongsgewijs, maar over het algemeen een
langzaam proces. Zijrivieren die nog
voor de Zalm beschikbaar waren en die
als geheel een bufferende werking hadden bij de instandhouding van een na-

tuurlijke zalmpopulatie, kwamen onder
het kritische aantal te liggen in de jaren
tussen de beide wereldoorlogen. De verschillen in jaarklassen werden niet meer
opgevangen. De verontreiniging van de
rivier door de toenemende industrialisatie heeft mogelijk het einde van de Rijnzalm helpen versnellen.

Is de zalm terug te brengen in de
Rijn?
De Atlantische zalm, die thuis hoort in
de oostelijke Atlantische Oceaan, is
overal in het verspreidingsgebied een bedreigde soort. Ondanks het feit dat, zoals J. E. Thorpe het omschreef, "Atlantic salmon are opportunistic generalists
and show a wide variation in life history
pattern" kunnen de vissen niet meer op
tegen de vele bedreigingen; de rek is uit
het aanpassingssysteem. Gezien de verschillende genetische verschillen binnen
de oostelijke Atlantische zalmpopulatie
is het een moeilijke zaak om weer voor
de Rijn een geschikre populatie op te
bouwen. Aangezien het typische "Rijnras" is uitgestorven zal dit door natuurlijke selectie weer moeten worden opgebouwd door middel van het uitzetten
van jonge zalmpjes. Hiervoor komen
vooral zalmen uit voormalige zijrivieren
van de Rijn, nl. de oostelijke zalmrivieren van Engeland en Schotland in aanmerking. Ervaringen met het Thamesprojekt hebben inmiddels geleerd
dat dit vele jaren in beslag zal nemen.
Gedurende een groot aantal jaren zullen
uitzettingen in de paai- en opgroeigebieden moeten plaatsvinden. De mate
waarin de waterkwaliteit invloed heeft
op het voorkomen van de zalm in de rivier wordt bepaald door de aard en de
hoeveelheid van de stoffen die worden
geloosd. Belangrijk is tevens welke stadia
ermee in aanraking komen. Als eerste
moet de waterkwalireit verbeteren en
een niveau bereiken zoals dat van rond
1900.
Er zal bescherming geboden moeten worden in een zeer groot opgroeiareaal. Paai- en opgroeigebieden, die alle buiten het Nederlandse deel van de
Rijn liggen, zijn verloren gegaan omdat
ze onbereikbaar werden door de aanleg
van stuwen of vanwege diverse beheersmaatregelen zoals beeknormalisatie. Andere ingrepen leidden tot een verhoogde
sliblast hetgeen negatief inwerkt op het
reproduktiesucces.
Natuurlijke halte- en schuilplaatsen moeten weer aanwezig zijn. Door
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gingen om de zalm te introduceren geheel tenietdoen. Als alle factoren voor
een herstel van de zalm gunstig zijn, zal
het zeker 10-20 jaar duren voor er weer
zalm in de Rijn voorkomt die niet afkomstig is van directe uitzettingen.
Het blijft de vraag of de populatie
zich in stand zal houden als de uitzettingen worden gestaakt. Het terugbrengen
van de zalm is een geweldige uitdaging,
maar de vraag dringt zich op of de politieke wens daartoe uitgesproken niet te
hoog gegrepen is.
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Fig. 9. Voorbeeld van
een zogenaamde Rijncorrectie:
de
Rijn
bij Plittersdorf (naar
Kühn, 1976).
Example of a so-called
Rhine correction: the
Rhine near Plittersdorf
(W.-Germany).

normalisatie, kanalisatie en bochtafsnijding zijn belangrijke elementen die voor
de opgroei en trek van de zalm belangrijk waren verloren gegaan zoals zanden grindbanken (ondieptes), nevengeulen, enz. Deze bieden de vissen luwte en
beschutting bij de trek.
Er moeten voldoende intrek- en
uittrekplaatsen zijn. Vanaf de riviermondingen tot ver in het stroomgebied
zijn barrières in de vorm van dammen
enz. die trek verder onmogelijk maken.
Deze obstakels moeten passeerbaar gemaakt worden.
Het uitzetten van jonge zalm zal
steeds in zeer grote aantallen moeten geschieden om enig succes te hebben, met
name door het verschijnsel van de
"vroegrijpe mannetjes" (parr), waardoor de geslachtsverhouding ten nadele
van de wijfjes die mogelijk terugkeren,
wordt verschoven.
Gezien de commerciële waarde
die de zalm als consumptievis heeft, is
een wettelijke bescherming van de soort
noodzakelijk om herintroduktie een

kans te geven.
De mortaliteit van de zalm in zee
moet zodanig laag zijn dat er ook dieren
kunnen terugkeren. Hoe groot de druk
is die de vissers uitoefenen op de in de
Noordzee terugkerende zalm is niet bekend; men kan het hoogstens schatten
(50%??). Bij de Faroër-eilanden wordt
ongeveer 2 5 % van de terugkerende
Noorse zalmen gevangen. Op grond van
de bestaande kennis is het aannemelijk
dat de huidige intensieve zeevisserij een
natuurlijke uitbreiding van een eventuele zalmpopulatie in de weg staat. In het
verlengde van maatregelen die in het
stroomgebied van de rivier genomen
moeten worden, zou een drastische vermindering van de zalmvangsten op zee
moeten worden overwogen.
De Rijn zal als belangrijkste functie de scheepvaart en lozing van afvalwater houden. Het feit dat het water ook
moet dienen voor de drinkwatervoorziening zal de verbetering van de waterkwaliteit genoeg stimuleren. Maar rampen,
hoe kort en tijdelijk ook, kunnen de po-
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Summary
Is the recovery of anadtomous fish species in
the rivet Rhine a reality?
1. The Atlantic salmon (Salmo salar)
The present paper is an overview of a literature study dealing with the past, present and
future of the anadromous fish species of the
river Rhine. The aim of this study was to assist the authorities with the evaluation if the
return of extinct or nearly disappeared river
fish species is feasible, either via a natural
process or via reintroductions and transfers.
Separate sections of the paper deal with the
life history, fisheries, disturbances caused by
man's activities in the riversystem and try to
answer if the return of the species is a reality.
For the salmon a considerable improvement
of the present day waterquality of the river is
needed, also enough resting places for migratory fish along the route to replace the removed islands; shoals, abandoned loops of the
river should be installed. This before a careful selection and restocking of natutal salmon
stock can be formed out of specimens obtained from a wide range of Westeuropean salmonrivers. If crowned with success once Europe's largest salmonriver will again contain
the species. That it ever will rise to its old
splendour, however, is unlikely.
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Fig. 1. Forel gevangen in de Schokkerhaven, IJsselmeer op 9 mei 1989. Totale lengte 45 cm.
Sea trout caught in the Schokkerhaven,
IJssel lake, on the 9th of May 1989. Total
length 45 cm.
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Herstel van
riviertrekvissen
in de Rijn
een realiteit?
2. De Forel
(Salmo trutta trutta)

In het kader van het nationale onderzoeksprogramma "Ecologisch
Herstel Rijn" (EHR) werd een
literatuurverkenning, aangevuld
met archiefonderzoek, uitgevoerd
om een beeld te krijgen van de
herstelkansen van een aantal anadrome riviertrekvissen. Dit is het
tweede artikel en volgt op het artikel over de zalm (Salmo salar)
(dit nummer).
Ecologie
Er komt in Europa een zestal ondersoorten van forellen voor, waarvan de Forel
in Noord- en West-Europa voorkomt.
Door een aantal deskundigen wordt nog
steeds de veronderstelling opgehouden,
dat de zeeforel en beekforel afzonderlijke soorten zijn.
In dit artikel zal verreweg de
meeste aandacht worden geschonken
aan de naar de zee trekkende forel (fig.
1). Gemakshalve zal deze 'zeeforel' genoemd worden en de "land-locked"vorm 'beekforel'. Er zijn kruisingen tussen de beide populaties mogelijk. Deze
hebben de eigenschap nog éénmaal naar
zee te trekken en dan voor altijd terug te
keren naar het zoete water.
De zeeforel heeft een typische levenscyclus die veel overeenkomst vertoont met de andere naar zee trekkende
zalmachtigen. Een verschil met de zalm
is dat forellen niet de Atlantische
Oceaan optrekken om de Groenlandse
en IJslandse wateren op te zoeken; forellen blijven dichter bij huis. Zij trekken
ongeveer 350 km weg van de monding
van hun geboorterivier. Voorts vergezel-

