Campagne Power to the Paling van start
In oktober 2020 start de campagne “Power to the Paling”:
een initiatief van RAVON en de Good Fish Foundation.
En dat is nodig, want het zal voor de lezers van Schubben
& Slijm geen verrassing zijn dat het niet goed gaat
met de paling. De afgelopen decennia is het
bestand met 90% afgenomen.
Wat doen we al?
RAVON houdt zich o.a. bezig met het
verbeteren van vispassages, het opheffen
van migratie barrières, glasaalmonitoring,
knakaalmonitoring en het aanleggen van

Teken
de
petitie

aalreservaten. De Good Fish Foundation maakt zich sterk tegen
de illegale handel in glasaal.
Bewustwording
Maar er is meer nodig. Het grote publiek weet namelijk
helemaal niet dat het zo slecht gaat met de paling.
Daarom is het belangrijk om te vertellen dat de paling
ernstig bedreigd wordt. Ook aan de beleidsmakers in
Den Haag en Brussel. Alleen dan kunnen we er wat
aan doen!
Teken daarom de petitie op www.powerpaling.nl en
word palingsupporter! Delen wordt gewaardeerd.

Stand van
zaken knakaalonderzoek
Begin dit jaar is door RAVON en Sportvisserij Nederland
een onderzoek gestart om dode vissen op rivierstrandjes te
inventariseren. De aal is hierbij de belangrijkste doelsoort.
Met name van deze soort worden soms grote hoeveelheden
geknakte dieren aangetroffen, vandaar de naam knakaal.

De aangespoelde zeeprik op een Waalstrandje in de Bommelwaard nabij
kasteel Loevestein die op 2 juli werd gevonden door Cees van Wijgerden
tijdens zijn wekelijkse schoonmaakronde op de Waal- en Maasstrandjes.
(Foto: Cees van Wijgerden)

Zowel de schroeven van schepen als de turbines in
waterkrachtcentrales kunnen de oorzaak zijn. Met behulp
van vrijwilligers wordt dit onderzocht. Steeds meer mensen
zijn hierbij actief. Inmiddels zijn tientallen aangespoelde alen
aangetroffen en daarnaast ook soorten als Atlantische forel,
barbeel, snoekbaars, Europese meerval en zeeprik.
Omdat de uittrek van schieraal meestal na september piekt
wordt in de herfst veel knakaal verwacht. Meer informatie over
dit onderzoek is te vinden op www.ravon.nl/knakaal. Hier kun
je je ook aanmelden als je als vrijwilliger trajecten wilt aflopen
voor dit project.
Aangespoelde knakaal op een Waalstrandje. (Foto: Roanne Frerejean)
RAVON heeft geld gekregen van de Nationale Postcode Loterij
ter ondersteuning van het project 'Red Onze Paling'
voor de jaren 2019-2021. Dit project voeren wij samen met de
Good Fish Foundation uit.
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