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SAMENVATTING
Dit rapport geeft de resultaten van een studie naar het
gedrag van vis in waterstroming in het algemeen en het te
verwachten gedrag in het stromingsgebied voor een PAG in
het Ijsselmeer. Van alle levensstadia van snoekbaars.
baars, blankvoorn. brasem, spiering en paling is nagegaan
in hoeverre ze stroming kunnen waarnemen en hoe groot hun
zwemcapaciteit is. Deze gegevens zijn ontleend aan onderzoeksresultaten uit zowel laboratorlumexperimenten.
als
uit veldonderzoek. uitgevoerd in rivieren en bi] inlaten
van met name centrales. Een deel van de gegevens is ont¬
leend aan vissoorten die meer of minder verwant zijn met
de iJsselmeersoorten. Voor de berekening van het aantal
ingezogen vissen bij een PAG is voor de verschillende vis¬
soorten een aantal kwantitatieve parameters vastgesteld.
die gebruikt zullen worden in een door Dienst Binnenwate
ren/RIZA ontwikkeld model.
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INLEIDING
Deze studie is verricht in opdracht van de NEOM en is begeleid door de heren drs. E. Jagtman en M.W. Luyken van
Dienst Binnenwateren/RIZA.
Het doel van deze studie is het kwantificeren van de relatie tussen waterstroraing en gedrag van vis,^ ten einde een
schatting te kunnen maken van de hoeveelheid vis die met
de waterstroom van een PAG (pompaccumulatiecentrale) zal
worden meegevoerd. Deze gegevens zullen samen met kwantitatieve gegevens van de menging tussen Ijsselmeer en PAG
(studie W.L.) en van de visstand van het Ijsselmeer (stu¬
die RIVO) moeten leiden tot een kwantificering van de
schade aan de visstand bij aanwezigheid van een PAG. Hiervoor is bij Dienst Binnenwateren/RIZA een model ontwikkeld.
In deze studie zal vooral aandacht worden geschonken aan
de volgende voor het Ijsselmeer belangrijke vissoorten:
snoekbaars. baars. blankvoorn. brasem. spiering en paling.
In hoofdstuk 2 zal een algemeen overzicht worden gegeven
van het gedrag van vis in waterstroming waarin de volgende
twee belangrijke aspecten worden behandeld: de wijze waarop vissen diverse typen waterstroming kunnen waarnemen en
de reactie van vis op waterstroming. Tevens zal het te
verwachten gedrag bij een PAG worden aangegeven.
In hoofdstuk 3 worden gegevens gepresenteerd over de zwemcapaciteit van de diverse vissoorten. Deze gegevens betreffen vrijwel uitsluitend de resultaten van laboratorium
experimenten. De zwemcapaciteit is een maat voor de weerstand die de vis kan bieden tegen instroming bi] een PAG.
In hoofdstuk 4. "Activiteit en verticale verdeling van
vis", wordt ingegaan op de dag/nacht activiteit en de
plaats in de waterkolom die van groot belang zijn ten aanzien van het waarnemen van. respectievelijk het verzet te
gen waterstroming.
Hoofdstuk 5 behandelt de verspreiding van vis in het_ Ijs¬
selmeer die mede bepalend is voor de inzuigkans bij een
PAG.
In hoofdstuk 6. "Transport van vis met waterstroming".
wordt ingegaan op praktijkonderzoek naar passieve/actieve
verplaatsing van vis in rivieren en op inzuiging van vis
inlaten van met name slektriciteitscentrales.
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Tenslotte worden in hoofdstuk 7 de parameters gegeven voor
een schatting van de hoeveelheid vis die bij een PAG zou
kunnen worden ingezogen.

2

GEDRAG VAN VIS IN WATERSTROMING

Om een beeld te krijgen van het gedrag van de diverse vissoorten en levensstadia ten aanzien van het stroraingspatroon bij een PAG is het noodzakelijk te weten hoe een vis
in principe op waterstroming reageert. Belangrijke aspecten daarbij, zoals de wijze waarop een vis diverse soorten
waterstroming kan waarnemen en hoe vissen op stroming reageren zullen worden behandeld. Tevens zullen de bij een
PAG te verwachten stromingen en de reactie van vis hierop
worden besproken.
2.1

Waarneming van waterstroming

Bij gedrag van vis in waterstroming is allereerst van belang hoe en in welke mate vissen stroming kunnen waarne¬
men. In zijn boek "Fish migration" geeft Harden Jones
(1968) de voorwaarden waaronder en welke waterstroom door
vissen kan worden waargenomen. Ze kunnen als volgt worden
samengevat:
- Lineaire waterstroming met constante snelheid.
Orientatie in dit type stroming vindt plaats door middel
van visuele herkenningspunten zoals de bodem of externe
referentiepunten. Bij uitsluiting van de visuele receptoren, zoals bij blind gemaakte vissen. en zonder con¬
tact tussen vis en bodem, blijken vissen passief met de
stroom te worden meegevoerd. Indien de vis op de bodem
rust wordt de verplaatsing met de stroom waargenomen
door tastreceptoren en kan de vis adequaat reageren.
- Lineaire waterstroom met versnellingen.
Vissen kunnen versnellingen ondergaan bij passage door
zowel horizontale of verticale gradienten. Theoretisch
zou kunnen worden verwacht dat vis zonder contact met de
bodem lineaire versnellingen zou kunnen waarnemen met de
otholietorganen gelegen in de labyrinthen. Met blinde
goudvissen werd een drempelwaarde gevonden van a =
200 cm/s^, welke waarde echter twijfelachtig is vanwege gelijktijdig optredende drukveranderingen. Voor de
mens is de minimum waarneembare lineaire versnelling van
6-13 cm/s^ veel lager. Harden Jones betwijfelt of de
gradienten in stroomsnelheid en de snelheid van de vis
ooit groot genoeg zijn om versnellingen te produceren
waarop de vis kan reageren.
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- Curvilineaire stroming met constante snelheid.
Sommige vissen blijken op deze stroora te reageren door
tegen de draairichting in te zwemmen,zelfs in afwezigheid van visuele of tactiele stimulatie. Voor blinde
goudvis is een rotatie van 3°/s de drempeIwaarde.
Vissen met een dergelijke drempelwaarde zouden zich in
een draaikolk kunnen orienteren bij een stroomsnelheid
van 50 cm/s en een draaikolkdiameter van 20 m. De zintuiglijke basis is nog niet duidelijk.
- Curvilineaire stroming met hoekversne11ing.
De halfcirkelvormige kanalen van het labyrinth zijn de
receptoren van hoekversnellingen. De drempelwaarde van
hoekversnellingen bij de mens, 0.5°/s
wordt verondersteld tevens voor vis te gelden.
Orientatie in stromingsgradienten.
a Door middel van mechanische indicaties.
Bij zeer sterke horizontale of verticale stromingsgra¬
dienten kan orientatie plaatsvinden door simultane
vergelijking van de intensiteit in stimulatie van re¬
ceptoren aan de linker en rechter respectievelijk boven en onderzijden van het lichaam. Een voorbeeld is
orientatie in waterstroming langs een wand met lage
stroomsnelheid vlak bij de wand en een hoge snelheid
in het open water.
b Door middel van visuele indicaties.
Vissen die in open water de bodem niet kunnen waarnemen kunnen zich op de stroomrichting orienteren via
partikels die worden voortbewogen in een waterlaag boven. onder of naast de vis waarin de stroomsnelheid
afwijkt van de snelheid van de waterlaag waarin de vis
zich bevindt.
Orientatie via elektrische indicaties.
Bij beweging van water door de verticale component van
het aard-magnetisch veld, wordt een elektromagnetisch
veld geinduceerd dwars op de stroomrichting. De potentiaal gradienten welke in stromend water ontstaan zijn
in principe waarneembaar door de ampullae van Lorenzini.
Een vis met zeer gevoelige bilaterale receptoren zou
gradienten kunnen waarnemen. Het is echter niet bekend
in hoeverre vissen bij hun orientatie van elektromagnetische inductie gebruik kunnen maken.
Ten aanzien van het waarnemen van een lineaire stroom is
een experiment van Arnold (1969) met schol vermeldenswaard. In een stroomgoot bleek schol die op halve waterdiepte werd losgelaten geen enkele orientatie te vertonen;
de vissen lieten zich volledig met de stroom meevoeren
waarbij de as van de vis geen bepaalde richting innam.

C^[l IM]
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Reactie vaa vis op waterstroming

Een belangcijk fenomeen van vis in stroraend water is het
zich met de kop in de waterstroom richten terwijl ze daarbij tegen de stroomrichting inzweramen om zich op hun
plaats te kunnen handhaven. Dit verschijnsel wordt rheotaxis genoemd. Met name in rivieren is deze reactie van
belang voor het in stand houden van de populatie. Reeds
bij larven van 6 a 15 mm treedt deze reactie op. Zoals
blijkt uit waarnemingen bij
blankvoorn
(Lightfoot en
Jones. 1979) en bij yellow perch (Perea flavescens) en
walleye (Stizostedion vitreum vitreum). (Houde. 1969). Een
voorwaarde voor rheotaxis is dat de vis de waterstroming
kan waarnemen via referentiepunten (visueel = optomotorische reactie of tactiel) of bij sterke stroomsnelheidsgradienten door (verschillende) stimulatie van bilaterale
receptoren.
Bij visuele orientatie speelt de bodem een belangrijke rol
als referentie. Belangrijke factoren bij het waarnemen van
de bodem zijn: lichtintensiteit. contrast en afstand vis
tot de bodem. Indirecte waarneming van de bodem is ook mogelijk doordat vissen vlak bij de bodem als markeerders
dienen voor de overige individuen van een school (visuele
ketting respons). Indien stroming niet kan worden waargenomen. bijvoorbeeld bij pelagische vis gedurende de nacht
zal de vis met de stroom worden meegevoerd.
Als drempelwaarde voor rheotaxis noemt Harden Jones (1968)
stroomsnelheden van circa 1-5 cm/s afhankelijk van de vissoort. In experimenten met een roterende gestreepte achtergrond waarmee vissen meezwemmen (Harden Jones 1963).
bleek als algemene tendens dat vissen sneller zwommen dan
de rotatiesnelheid ingeval deze < 1 vislengte/sec was.
maar verloren terrain bij hogere rotatiesnelheid. Dit zou
kunnen impliceren dat onder natuurlijke omstandigheden bij
stroomsnelheden tot circa 1 vislengte/sec vissen zich
stroomopwaarts verplaatsen (= worden aangetrokken door
stroming). Deze interpretatie komt overeen met de ervaring
van Dr. Linfield (mondelinge mededeling) dat volwassen vis
de algemene neiging vertonen aangetrokken te worden door
lage stroomsnelheden.
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Behalve het zich op de plaats handhaven bij stroming vinden ook diverse soorten bewegingen plaats die niet direct
een reactie op stroom zijn en ook in stilstaande wateren
optreden. Voorbeelden hiervan zijn stroomopwaartse bewe¬
gingen bij het vinden van voedselgebieden (glasaal) of
naar
paaiplaatsen
(forel,
zalm maar
ook bijvoorbeeld
blankvoorn, L'Abee-Lund 1985). Stroomafwaartse bewegingen
zijn bekend bij onder andere juvenielen van zalm en zeeforel en bij larven en juvenielen van onder andere spiering en snoekbaars. Stroomafwaartse migratie van volwassen
vissen is onder andere bekend bij paling (schieraal) en
bij uitgepaaide zalm en zeeforel.
2.3

Optredende strominqen bij een PAG

De stromingssituatie bij een PAG is afhankelijk van de bedrijfsvoering.
De te verwachten bedri jfsvoering is als volgt:
overdag
maandag tot en met vri jdag: turbineren 14 uur
: pauze
1 uur
overdag
's nachts
: pompen
9 uur
: pompen
9 uur
's nachts
zaterdag
: pompen
5 a 6 uur 's nachts
zondag
Zowel bij het pompen als bij het turbineren kunnen we drie
opeenvoIgende fasen onderscheiden:
- toename stroorasnelheid van circa nul naar een evenwichtswaarde
- min of meer constante stroomsnelheid gedurende langere
ti jd
- afname stroomsnelheid naar nul.
Tijdens de eerste en derde fase treedt er een lineaire
stroming op met versnelling respectievelijk vertraging.
Deze fasen zijn relatief kort: volgens berekeningen van
het W.L. heeft het s tr omingsf r ont voor het PAG na het
starten van de pompen zich na ongeveer 1,5 uur ingesteld.
Tijdens de tweede fase met constante snelheid zal de stro¬
ming waarschijnlijk een lineair karakter hebben in het
overgrote deel van het stromingsgebied.
Wei zullen er in de tweede fase verschillen in stroming
kunnen optreden over korte afstanden vanwege de hellingen
in het profiel. Behalve lineaire stromingen zullen er ook
curvilineaire stromingen kunnen optreden met name vlak
voor de inlaat en bij de uiteinden van de geleidedammen.
Deze laatste stromingen zullen een te klein oppervlak innemen om van wezenlijk belang te kunnen zijn.

[;€[i [Ml
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Tiidens het turbineren wordt water op het Ijsselmeer geloosd met een stromingspatroon, dat yolgens de turbulente
straaltheorie kan worden bepaald (zie PAG notitie "PAG
2-N-583 d.d. 86-03-19). De stroming vindt plaats over een
min of meer smalle bundel. De uitstroom situatie in het
Ijsselmeer is weergegeven in Figuur 1 (bovenaanzicht) en 2
(langsdoorsnede) voor zowel het gemiddelde als het maximum
debiet voor de variant 1500/30. De stroming vindt plaats
onder een hoek van circa 80°. Aan weerszijden van deze
bundel treedt vrijwel geen stroming op. Uit de langsdoor¬
snede van figuur 2 blijkt dat het grootste verschil in
stroomsnelheid te vinden is tussen de inlaatpoorten en net
begin van het steile talud; dit zal ook het geval zijn
tiidens de pompfase. Eventueel zouden vissen deze stroming
kunnen waarnemen indien ze tijdens transport met de waterstroom een voldoende hoge versnelling ondervinden.
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Langsdoorsnede uitstroomgebied met stroomsnelheden aan de IJsselmeerzi jde van de PAG tijdens turbineerfase

De afstand tussen inlaat en talud bedraagt 150 m, en de
stroorasnelheid verloopt van 2.0 m/s bij de inlaatpoort tot
3
. .
0.4 m/s bij bet talud, bi] een Q max = 3200 m /s tijdens
turbineren.
V

Invulling van
V

o

+ at met
o
0.4 m/s
2.0 m/s

t = V X s
geef t

(afstand)

a =0.9 cm/s

2.0 + 0.4 X 150 = 180 s
2

2

2
Een versnelling van 0,9 cm/s
blijkt van een veel te lage omvang te zijn om voor vis waarneembaar te zijn. Wei
zijn hogere, eventueel waarneembare versnellingen mogelijk
vlak voor het grof rooster. De stroomsnelheid is daar echter zo hoog dat ontsnapping al niet meer mogelijk. is.
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Tijdens de pompfase word! water uit het Ijsselmeer opgepompt. De instroming vindt hierbij zeer geleidelijk plaats
over een breed gebied. zoals in figuur 3 is te zien. De
stroomsnelheid kan worden bepaald met de zogenaamde potentiaaltheorie (zie PAG notitie PAG 2-N-583 d.d. 86-03-19).
Volgens deze theorie is op X meter afstand voor de tur¬
bines de stroomsnelheid V = Q/d
3
Q = pompdebiet in m /s
2

d = doorsnede in m
(lengte
X X gemiddelde diepte).

van

cirkelboog

met

straal

Ten aanzien van het inzuigen van vis in de pompfase kan
behalve het uiteindelijke stromingspatroon, van groot belang zijn hoe het stromingsf ront zich ontwikkelt na het
starten van de turbines. Met name is van belang de snelheid waarmee het stromingsfront voortschrijdt in verband
met de ontsnappingskans voor vis uit het stromingsgebied.
In figuur 4 en tabel 1 is de ontwikkeling van het stro¬
mingsgebied in de pompfase weergegeven (gegevens W.L. rap¬
port november 1986. Deelstudie waterbeweging en -menging.
Fase 2).
Tabel 1

Tijd en plaats van het stromingsf ront na het
begin van de pompfase voor PAG variant 1500/30
(gegevens
uit
rapport W.L.
van 11
September
1986). zie ook figuur 4

ti jdstip
14h20
14h40
15h00
15h20
15h40
16h00

De gemiddelde snelheid (V)
s/t.
s ^ afgelegde afstand in m
t = tijd in s.

AFSTAND (m) stromingsfront - PAG
5 cm/s
20 cm/s
0

2234
5771
9122
10053
12659

0
0
0

1117
930
930

van het stromingsfront bedraagt

cell [M
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Figuur 4

Ontwikkeling van het stromingsfrent tijdens de
porapfase
voor
de
PAG;
wind:
ZZW 6.
Bron:
gegevens W.L. napport: Deelstudie waterbeU/ . en
menging. Fase 2. nov. 1986. Het pompen vindt in
feite 's avonds en 's nachts plaats; IShOO meet
in werkeliikheid 21h00 zijn.

-14-

61814-MOB 86-3072

Het stromingsfront van 5 cm/s heeft zich ingesteld tussen
14h20 en 16h00 (100 x 60 s) en is dan circa 12500 m van
het PAG verwijderd. De gemiddelde verplaatsingssnelheid
V =

12500
= 2.1 m/s
100 X 60

Voot het stromingsfront van 20 cm/s, dat zich tussen 15h00
en 15h20 over 1117 m voor het PAG heeft verwijderd. bedraagt de gemiddelde verplaatsingssnelheid
20

1117 = 0.9 m/s
X 60

Over de verplaatsingssnelheden van stromingsfronten met
een snelheid hoger dan 20 cm/s is geen informatie bekend.
Een ander aspect van het stromingsfront is de versnelling,
waarop de vis zou kunnen reageren. De versnelling (a) van
het stromingsfront kan berekend worden volgens
S = V t + Vi at^
o
S = afstand voorzijde stromingsfront tot PAG afgeleid uit
figuur 4.
= beginsnelheid op t = o
De gemiddelde versnelling (a) van het stromingsfront van 5
cm/s over de periode tussen 14h20 en 16h00 bedraagt
2S =
t^

2x12659
= 0.0007 m/s^ = 0.07 cm/s^
(100 X 60)^

De gemiddelde versnelling (a) van het stromingsfront van
20 cm/s in de periode tussen 15h00 en 15h20 is
2S =
t^

2
(20

1117

X
X

= 0.0016 m/s^ = 0,16 cm/s^

60)^

De gemiddelde versnellingen van zowel het stromingsfront
van 5 cm/s als dat van 20 cm/s zijn dus niet van belang
bij de waarneming door vis.
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Moaeliik gedraa van vis in strominq bij—een PAG

De lineaire stroming zal het belangrijkste stromingstype
ziin dat bij een PAG voorkomt, zowel tijdens de pomp- als
tijdens de turbineerfase. Overdag, dus tijdens de turbineerfase. zal het merendeel van de vis deze stroming kunnen waarnemen via visuele herkenningspunten of via contact
met de bodem. 's Nachts. tijdens de pompfase vervalt vi
suele waarneming en zal de stroming uitsluitend via con¬
tact met de bodem kunnen worden waargenomen. Indien de vis
de stroom kan waarnemen zal ze zich tegen de stroora keren
om zich ter plaatse te handhaven. Dit kan alleen indien de
s?roomsnelheid ter plaatse lager is dan de kritische zwemsnelheid. (zie hoofdstuk 3).
De reactie van de vis op deze stroom zal afhangen van zo¬
wel het ontwikkelingsstadium als van de vissoort. Vislar
ven zullen reeds met een geringe stroom worden meegevoerd
vanwege het nog slecht ontwikkelde orientatievermogen en
de geringe weerstand. Ook geldt dit voor juvenielen gedurende de nacht. Grote vis zal zich zowel overdag als
s
nachts kunnen handhaven in de stroom. met uitzondering van
vissen die 's nachts geen bodem contact hebben zoals spie
ring (zie hoofdstuk 4).
Lineaire waterstroming met versnelling kan door vissen
worden waargenomen indien de versnelling een waarde heeft
van ettelijke cm/s^. Deze waarde wordt echter niet bereikt op de plaatsen waar een versnelling plaatsvindt. on
der andere tussen inlaat en het steile talud en bij het
voortschrijdende stromingsfront.
Wei is van belang dat de snelheid van het voortschrijdende
stromingsfront (circa 2 m/s voor het front
0 9 m/s voor het front van 20 cm/s) hoger is dan de zwem
snelheid van de meeste lJsselmeervis. Dit betekent dat
vissen het front niet kunnen ontvluchten althans indien de
stroomsnelheid in het stromingsgebied hoger is dan de kri
tische zwemsnelheid van de vis. De meevoersnelheid voor
vis in de richting van het PAG blijft gelijk aan de
stroomsnelheid van het front: 5-20 cm/s.
het geEen ander belangrijk punt is de bodembedekking in
stortsteen
bied tussen beide geleidedammen die. uit grove
bestaat (zie figuur 1).
De stroomsnelheid tussen deze stenen zal zeer waarschijn
lijk aanzienlijk lager zijn dan die
• ^°ns
den hier tijdelijk een schuilplaats kunnen vinden tijdens
p'ioden met hogJ stroomsnelheid in de
fasen. Hetzelfde zou ook kunnen gelden voor de geleidedam
men. Kwantificering van dit fenomeen zal echter moeilijk
zijn.
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ZWEMCAPACITEIT

In het voorgaande is gebleken dat vissen zich in principe
verzetten tegen verplaatsing met waterstroming. De hoogte
van de stroomsnelheid waarbij vissen zich in de stroom
kunnen handhaven is afhankelijk van de lengte van de vis,
de conditie, de watertemperatuur en is soortspecifiek.
Een indicatie van de zwemcapaciteit geeft de verspreiding
van vissen in stromend water welke is opgesteld door Huet
(1954). Hij heeft een indeling gemaakt in vier hoofdzones
te weten: de forelzone, de vlagzalmzone. de barbeelzone en
de brasemzone met respectievelijk een zeer hoge, een hoge,
een matige en een lage stroomsnelheid. Huet noemt als dominerende
soorten van de
brasemzone:
brasem,
karper,
zeelt, blankvoorn. snoek, baars en paling. Soorten als
blankvoorn, snoek, baars en paling kunnen ook worden aangetroffen in de barbeel- en in de vlagzalmzone. Deze soor¬
ten komen ook alle in het Ijsselmeer voor. (De in het Ijs¬
selmeer talrijke snoekbaars en spiering kunnen gezien hun
algemene voorkomen in de grote rivieren (= brasemzone)
(Lillelund 1961, Hadderingh et al 1983) ook tot deze groep
worden gerekend. Huet (1962) citeert enkele indelingen van
stroomsnelheid die als volgt zouden kunnen worden gecombineerd met de vier zones:
brasemzone
0 - 30 cra/s
barbeelzone
30 - 50 cm/s
vlagzalmzone 50 - 100 cm/s
forelzone
> 100 cm/s
Het stroomsnelheidsgebied van 0-30 cm/s is dus een in¬
dicatie voor het voorkeursbiotoop van de vissoorten die
ook in het IJsselmeer talrijk zijn. Dit stromingsinterval
geeft echter niet aan bij welke stroomsnelheden deze vis¬
sen zich nog kunnen handhaven. Hiertoe moeten kritische
zwemsnelheden bekend zijn. Indien de stroomsnelheid in het
stromingsgebied van een PAC groter is dan deze kritische
zwemsnelheid dan kunnen we aannemen dat de vis met de
stroom zal worden meegevoerd naar de turbines.
Onderzoek naar de zwemcapaciteit van vissen heeft behalve
een fundamenteel wetenschappelijke ook diverse andere achtergronden. Zo is het voor de beroepsvisserij van belang
te weten hoe groot de ontsnappingskans is bij sleepnetten
(zie onder andere Blaxter 1969). Een andere reden is de
weerstand van vis tegen instroming bij koelwaterinlaten
van onder andere thermische centrales (Turnpenny and Bamber 1983, Pavlov et al. 1969).

C€[l
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De zwemcapaciteit wordt meestal in laboratoriumexperimen
ten bepaald door een of meer vissen in een zwemkamer of
stroomgoot te plaatsen en vervolgens bloot te stellen aan
een constante of toenemende stroomsnelheid. De stroomsnelheid waarbij de vissen uitgeput taken en zich laten meevoeren is dan een maat voor de zwemcapaciteit. Ten aanzien
van de zwemcapaciteit zijn de volgende categorieen volgens
Beamish (1978) te onderscheiden:
...
^
- "Sustained swimming performance". Dit zijn zwemsnelheden
die gedurende lange perioden (> 200 rain) kunnen worden
volgehouden zonder dat spieryermoeidheid gaat optreden.
biivoorbeeld bij migrerende vissen;
- "Prolonged swimming speed". Dit zijn zwemsnelheden die
gedurende kortere duur (20 sec - 200 min) kunnen worden
volgehouden en tot vermoeidheid leiden;
- "Critical swimming speed" is een speciale vorm van de
prolonged swimming speed en geeft de maximum snelheid
aan die een vis gedurende een bepaald ti jdsinterval kan
volhouden;
.
^
"Burst speed" is een zwemsnelheid die gedurende korte
perioden (< 20 sec) kan worden volgehouden. Deze snelheden zijn van belang bij het bemachtigen van prooi, bij
het ontsnappen aan een predator of bij het overwinnen
van bijvoorbeeld stroomversnellingen.
Bij een PAG zullen vooral de "prolonged" en de "critical
swimming speeds" van belang zijn omdat deze zwemsnelheden
corresponderen met stroorasnelheden waarbij vermoeidheid
optreedt. Bevinden vissen zich in een gebied waarin deze
kritische stroorasnelheden worden overschreden. dan zullen
ze met de stroom worden meegevoerd. De "sustained speed
is minder van belang raaar zullen aan de orde komen bij de
raigratie van vis in het Ijsselmeer. De "burst speed' is
van weinig belang omdat deze van te korte duur is om de
ontvluchtingskans te verhogen. Bovendien zal_ het stroomgebied voor een PAC geen gebieden bevatten die een aanleiding vormen tot een vluchtpoging door middel van "burst
speeds". Een uitzondering vormt wellicht het gebied vlak
voor de roosters. In dat geval is het echter de yraag of
de vissen nog voldoende conditie hebben om te vluchten.
Voor diverse waarden van "burst speeds" wordt verwezen
naar het voorgaande PAC-rapport van de KEMA (KEMA 1985).
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In de literatuur is gezocht naar relevante zwemsnelheden
voor de belangrijkste vissoorten in het Ijsselmeer: baars.
snoekbaars.
blankvoorn.
brasem,
spiering en paling. De
zwemsnelheden zijn per vissoort vermeld in de tabellen 2
tot en met 7. In een aantal gevallen zijn gegevens opgenomen van zeer verwante vissoorten zoals de amerikaanse
baars (Perea flavescens). de amerikaanse snoekbaars (Stizostedion
vitreum
vitreum),
en
kaspische
blankvoorn
(Rutilus rutilus caspicus). Voor de grotere lengtes van
baars zijn zwemsnelheden van de forelbaars (Micropterus
salmoides) gebruikt. Als gevolg van het geheel ontbreken
van gegevens van spiering zijn gegevens opgenomen van de
koornaarvis
(Atherina
presbyter)
die
een vergelijkbare
bouw en afraetingen heeft. Dit is gebeurd in overleg met
Dr. Turnpenny (Marine Laboratory van de CEGB te Fawley Engeland) die het onderzoek naar de zwemcapaciteit met deze
vissoort heeft uitgevoerd.
De lengtes zijn zoveel mogelijk als totaallengte (afstand
snuit - staartpunt) uitgedrukt omdat deze maat ook door
het RIVO wordt gehanteerd bij de populatiegegevens. De gebruikte omrekeningsfactoren’ (gegevens van RIVO, NIOZ en
KEMA) worden hieronder vermeld.
vissoort

vor kl.-»totaa 11.
in mm

standaardl.->totaall.
in mm of cm

baars

1,06 X vorkl. -0,5
(alle lengtes)
1,05 X vorkl. +1,7
(alle lengtes)
1,12 X vorkl. (alle lengtes)
1,12 X vorkl. +0,83
(> 17 cm)
1,09 X vorkl. -1,3
(2-9 cm)

1,18 X st.l.
1,37 X St.1.

(8 - 10 cm)
(19-27 cm)

1.22 X st.l.

(5 - 16 cm)

1.23 X st.l.

(alle lengtes)

1,23 X st.l.

(alle lengtes

1,15 X st.l.

(5 - 12 cm)

snoekbaars
blankvoorn
brasem
spiering
koornaarvis

Per vissoort zullen de zwemsnelheden worden besproken aan
de hand van de tabellen en grafieken.
In de figuren 5 tot en met 8 is de zwemsnelheid uitgezet
tegen de
lengte voor baars,
snoekbaars,
blankvoorn en
spiering. De meest waarschijnlijke curve door de punten is
berekend. Op deze wijze zijn uit deze grafieken ook zwemsnelheden af te leiden van lengtes waarbij geen experimenten zijn uitgevoerd. De proefomstandigheden zijn in veel
zoals proefduur, watertemperatuur
gevalien verschillend.
en lichtniveau, zodat de zwemsnelheden niet zonder meer
vergelijkbaar zijn.

[K [1 [R^D
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Uit label 2 blijkt dat baarslarven van 0.6 tot 1.4 cm zich
gedurende langere tijd (60 minuten) tegen stroomsnelheden
tot circa 5 cm/s kunnen verzetten. Bij juvenielen van 3.0
tot 6.2 cm ligt de kritische snelheid bij 38 respectievelijk 60 cm/s bij 19 a 21°C en onder lichte omstandigheden
(150 lux). Hiermee vergeleken vonden Otto en Rice (1974)
bij grotere baarzen van 9.5 cm standaardlengte relatief
lage zwemsnelheden van 25 a 33 cm/s bij een vergelijkbare
temperatuur van 20°C. Dit verschil zou te wijten kunnen
zijn aan een verschil in de gevolgde testprocedures. Otto
en Rice verhoogden de stroomsnelheid iedere 15 minuten met
5 cm/s terwijl Pavlov et al (1972) de snelheid "geleidelijk"
opvoerden.
Volgens Farlinger
en Beamisch
(1977)
een snellere toename van de stroomsnelheid te re —
sulteren in een hogere kritische snelheid. Wellicht is de
toename in stroomsnelheid bij Pavlov et al. hoger geweest
dan bij Otto en Rice. De zwemsnelheid van 66 cm/s voor de
baars van 18.3 cm van Magnan (1929) berust voornamelijk op
theoretische berekeningen.
Tabel 2

Zwemsnelheid baars (Perea fluviatilis)

auteur

Houde, 1969^^
Pavlov et

totaallenqte

tijdsduur

temp.

(cm)

(min)

(°C)

zwemsnelheid
opra.
_
3)
(cm/s) (1/s)

0,6
1.4
3,0-3,8

60
60

13
13
19/21

0,6
4,6
+1

3,3

19/21
19/21
19/21
19/21
19/21
19/21
6
21

16
36
42_
38’
58
60
32
46

4
7,5
6,8
12,7
14,6
9,7
7,1
10,2

20

1,6-2,2 P.flavescens
25,2-33 2,7-3,5 P.flavescens

al.^^ 1972
4,0
4,8
6,2

3,0
4,8
6,2

4.5
4,5
Otto and

Rice 1974
Magnan 1929

11,2
11,2
18,3

15 (max)

1,0
0,3

P.flavescens
p.flavescens
0 lux

0
0
0
150
150
150
150
150

3.6

1)

"Fatigue velocity 50%" = zwemsnelheid waarbij
de proefdieren na 60 min. uitgeput raakt.

2)

"Geleidelijke"
putting.

3) 1

lux
lux
lux
lux
lux
lux
lux
lux

toename

lichaamslengte

van

de

stroomsnelheid

50%

tot

van

uit-
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Uit de label blijkt tevens dat de zwemsnelheid aanzienlijk
word! beinvloedt door de watertemperatuur die de snelheid
van metabolische processen bepaalt. Van grote invloed
blijkt het lichtniveau te zijn op de zwemsnelheid van juveniele baars. Bij de donker-experimenten (0 lux) blijkt
de zwemsnelheid lager te zijn dan in de licht-experimenten
(150 lux), waarbij exemplaren van 3,0 3.8 cm (en kleiner)
vrijwel geen weerstand bieden tegen stroming: kritische
zwemsnelheid bij 0 en 152 lux respectieveli jk 1 en 28
cm/s. Bij juvenielen van 6.2 cm lengte was het verschil
aanzienlijk geringer: 42 cm/s bij 0 lux en 60 cm/s bij 150
lux. Een verklaring hiervoor is het nog niet ontwikkeld
zijn van de tastzintuigen bij de kleinste juvenielen.
waardoor reactie op de waterstroora uitsluitend kan plaatsvinden via visuele orientatie. Nadat de tactiele organen
ontwikkeld zijn is ook in het donker orientatie mogelijk
door middel van contact met de bodem.
Tabel 3

Zwemsnelheid forelbaars (Micropterus salmoides)

auteur

Beamish, 1970

totaallengte
(cm)
15
19
23
27
15
19
23
27

tijdsduur
(min)
1)

temp.
(°C)

zwemsnelheid
_
(cm/s)
(1/s)

10
10
10
10
20
20
20
20

25
32
42
55
45
50
58
65

1.7
1.7
1.8
2.0
3.0
2.6
2.5
2.4

1) De stroomsnelheid werd in stappen van 10 cm/s opgevoerd
steeds gedurende 30 minuten.
Van grotere baars waren weinig gegevens beschikbaar en
zijn zwemsneIheden gebruikt van de forelbaars (Micropterus
salmoides. Beamish 1970) die een vergelijkbare bouw heeft
(zie figuur 9). Uit tabel 3 en figuur 5A blijkt dat de
zwemsnelheid bij 10°C lager is dan bij 20“C. Bij de kleinere lengtes blijkt het verschil in zwemsnelheid bij deze
twee temperaturen het grootst te zijn.

[Ml
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Welghf, g

100

200 250

150

7C 60 = 50-

30 C
20

•Z 40

34

30

15

19
Total

23

Length, crn

Kritische
zwemsnelheid
van
forelbaars
(Micropterus salmoides) volgens Beamish, 1970

Figuur 5a

BAARS

Dr
dz
V)
3ki
*

10

-

16
TOTAAiLENGTE

Figuur 5b

20
CM

Kritische zwemsnelheid van baars bij 20°C (A)
en lO^C (x), lengtes ^ 15 cm van forelbaars
T experimenten bij 0 lux en 20°C
• larven bij 13°C
zie tabel 2 voor de data
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In figuur 5b zijn de relevante zwemsnelheden uit de tabellen 2 en 3 uitgezet tegen de vislengte.
De gegevens van
Pavlov et al (1972) zijn niet gebruikt omdat ze te hoog
zijn (blijkt uit vergelijking met diverse andere vissoorten). De vorm van de curves in het lengte gebied van 1.5 10 cm kon daardoor niet worden gebaseerd op baarsgegevens.
Als uitgangspunt is daarom het algemene beeld genomen, dat
diverse vissoorten in dit lengtegebied vertonen.
De kritische zwemsnelheid
taallengte van x cm:
V = 12.3 v^x en bij 10°C:
V = 0.034 x^ + 1.23 X

(V)

bij

20°C wordt bij

een to-

Snoekbaars
De stroomsnelheid waarbij snoekbaarslarven van 0.6 tot 1.5
cm lengte zich kunnen handhaven is 0.5 respectievelijk 5
cm/s (tabel 4) en is van eenzelfde orde van grootte als
bij baars.

Tabel 4

Zwemsnelheid snoekbaars (Stizostedium lucioperca)

auteur

Houde, 1969 1)

Jones et al.
1974

totaallengte
(cm)

temp.
(*C)

0,6

60

13

0,5

0,7

1,5

60

13

5,0

3,3

10,2

10 (max)

19

38

4,7

42

10 (max)

19

84

2,2

Aslanova, 1952 40

1

50
41

1
30

Radakov, 1964

zwemsnelheid

tijdsduur
(min)

1) F.V. 50%. zie baars

(cm/s)

opm.

(1/s)

80
2
(60-100)
90(68-115) 1,8
100
2,5

Stizostedium
vitreum v.
Stizostedium
vitreum v.
Stizostedium
vitreum v.
Stizostedium
vitreum v.

C€[l
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Voor grotere snoekbaars met totaallengtes tussen 10 en 42
cm zijn door Jones et al (1974) kritische zwemsnelheden
bepaald tussen 38 en 84 cm/s. Voor vissen met lengtes binnen dit lengte-interval kan de kritische zwemsnelheid volgens Jones et al worden bepaald uit de volgende lengte-zwemsnelheid regressie:
V=KL®
waarin
V = kritische zwemsnelheid (cm/s)
K = konstante (13.07)
L = vorklengte (cm)
e = exponent (0,51)

SNOEKBAARS

oS
oQ
5
U

90

-

70

-

50

-

30

-

10

-

20
TOTA^ENGTE

Figuur 6

CM

Kritische zwemsnelheid van snoekbaars bij circa
20°C. Voor data zie tabel 4

In figuur 6 is over het lengte interval van 0.6 - 50 cm de
relatie lengte - zwemsnelheid grafisch weergegeyen, waarbij uitgegaan is van de bovengenoemde regressielijn van
Jones et al. De kritische zwemsnelheid (V) voor een bekende totaallengte (x) voor snoekbaars kan als volgt worden
berekend:
V = -4.73 . K 0.0083 + 0.022X
0.011
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Deze formule geldt in principe voor 20°C. Voor lagere temperaturen moet V gecorrigeerd worden, zoals aangegeven in
de laatste paragraaf van dit hoofdstuk.

Tabel 5

Zwemsnelheid Blankvoorn (Rutilus rutilus)

auteur

Lightfoot and
Jones, 1979 1)
Mutsin'sh,1979
Pavlov et al
1972 2) 3)

totaallengte
(cm)
0,75
3,32
0,7-1,1
1,3-1,5

tijdsduur
(min)

zwemsnelheid
temp.
(®C) (cm/s)
(1/s)

60
60
60
60

18
6,9
18
26,9
17/19 3,5-5,5
17/19 13,6-16,3

10/11

60

19/21
19/21
19/21
19/21
19/21
19/21
13

0,4
2.9
7,0
10
9,7
8.3
5,0

2,8

3,5
6,3
2,8

3.5
6,3
4.6

Broughton
et al. 1980 1)
Aslanova 1952
4,0
Kutznetzova
11,5
1950
Aslanova 1952 15
18

1
10
44
28
34
52
18,4

9.2
8.9
5,1/5

1
2,5

13
16

3,2
1.4

1
1

60(45-75
70(54-85)

4
3.9

1) F.V. 50. zie baars
2) Rutilus rutilus caspicus
3) "Geleidelijke" toename van
putting

de

opm.

stroomsnelheid

0
0
0
150
150
150

lux
lux
lux
lux
lux
lux

tot

uit-

Blankvoorn
Uit tabel 5 blijkt dat blankvoornlarven met een lengte tot
1.5 cm een zwemsnelheid van maximaal 16 cm/s hebben. Deze
snelheid blijkt aanzienlijk groter te zijn dan bij baarsen snoekbaarslarven. Dit zou onder andere het gevolg kunnen zijn van de hogere
temperatuur
(blankvoorn 18°C.
baarsachtigen 13'’C). Voor juvenielen tussen 2.8 en 6,3 cm
bij temperaturen tussen 18 en 21°C zijn kritische zwemsnelheden van 28 respectievelijk 52 cm/s vastgesteld. Lage
zwemsnelheden tussen 13 en 18.4 cm/s zijn gevonden bij
Broughton et al (1980), Aslanova (1952) en Kutznetzova

[K[l [Ml
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(1950) bij blankvoorns van respectievelijk 4.6. 4.0 en
11.5 cm. Dit kan zowel samenhangen met de proefomstandigheden zoals onder andere de lage watertemperatuur van 13°C
bij Broughton et al. Van de twee russische auteurs zijn te
weinig gegevens hierover bekend om een verklaring van de
lage zwemsnelheden te kunnen geven. De zwemsnelheden van
60 en 70 cm/s voor blankvoorn van 15 en 18 cm (Aslanova
1952) lijken weer op een "normaal" niveau te liggen.

BLANKVOORN

60

--

50

-

40

-

20

-

#

t-!-J

•

Figuur 7

tot>allengte cm
0RASEM

Kritische zwemsnelheid van blankvoorn
+ temperatuur circa 20° = curve
A experimenten bij 0 lux
X
experimenten
bij
(waarschijnlijk)
temperatuur. voor data zie tabel 5

lage

De experimenten van Pavlov et al (1972) met juveniele
blankvoorn bij verschi1lende 1ichtniveau's van 0 en 150
lux geven een vergelijkbaar beeld met dat van juveniele
baars: naar gelang de juvenielen groter zijn neemt de kri¬
tische zwemsnelheid in het donker toe en benadert die^ on¬
der lichtomstandigheden. In figuur 7 is de zwemsnelheid
lengte relatie grafisch weergegeven.
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De kritische zwemsnelheid (V) kan voor een bekende totaallengte (x) als volgt worden berekend:
V = 72

77e -0.19x

Deze berekening van V geldt voor temperaturen van circa
20 °C. Correctie voor lagere temperaturen wordt aangegeven
in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk.
Brasem
Van brasem zijn weinig gegevens over zwemsnelheden in de
literatuur gevonden. De door Aslanova
(1952) vermelde
zwemsnelheden (tabel 6) van 12,6 en 37 cm/s voor respectievelijk vissen van 5 en 25 cm zijn aanzienlijk lager dan
bij de andere soorten. Hoewel de brasem een gering zwemvermogen zou kunnen hebben, vanwege de afgeplatte lichaamsvorm,
lijken deze zwemsnelheden niet realistisch.
Wellicht zijn de experimenten bij zeer lage temperatuur
uitgevoerd.
Daarom wordt voorgesteld om de curve van
blankvoorn ook voor brasem toe te passen. Dit kan dus enige onderschatting van de schade tot gevolg hebben.
Tabel 6

Zwemsnelheid brasem (Abramis brama)

auteur

totaallengte
(cm)

tijdsduur
(min)

Aslanova. 1952

5
25

1
1

zwemsnelheid
temp. _
(°C)
(cm/s)
(1/s)
12,5
37(27-48

2.5
1.5

Spiering (tabel 7. figuur 8)
Als gevolg van het ontbreken van gegevens van zwemsnelhe¬
den van spiering worden hier gegevens gepresenteerd van de
koornaarvis die een vergelijkbare lichaamsvorm heeft. Deze
gegevens zijn ontleend aan experimenten van Turnpenny en
Bamber (1983) uitgevoerd in een stroomgoot van 60 cm breed
en 400 cm lang. In deze goot werden 10 - 30 ex. tegelijk
uitgezet met een lengte van 4-15 cm. De str oomsnelheid
werd steeds opgevoerd met 5 cm/s en werd steeds gedurende
45 minuten aangehouden. Uitgeputte dieren lieten zich met
de stroom meevoeren en werden gemeten. Uit de resultaten
blijkt (zie tabel 7). dat bij lage temperatuur (5.9°C) de
zwemsnelheid aanzienlijk lager is (gem. 2.7 lichaaraslengte/s) dan bij een hogere temperatuur. (gem. 5,73 lichaamslengte/s bij 18.5'‘C). De relatie van de kritische zwem¬
snelheid en de lengte van de vis is weergegeven in figuur
8. Berekening van de kritische zwemsnelheid gaat via de
volgende vergelijking:

[M] /5\
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kritische zwerasnelheid = 43.97
(temperatuur "C)
+ 89.59 log^Q (0.87 totaallengte.
mra) - 175.6
Mediane kritische zwemsnelheden en 95% betrouwbaacheidsgrenzen van koornaarvis (Atherina pres¬
byter Cuvier) van 4-15 cm standaardlengte bij
verschillende watertemperaturen. (Volgens Turn¬
penny and Bamber 1983)
T emperature (° C)

Critical swimming speed (bl s'‘)
---—
Median Upper95% C.L. Lower95% C.L.

5- 9
6- 8
9- 5
10- 2
11- 4
12- 2
15 0
18-5

2-70
3-25
4-73
4-70
5-40
4-70
5-20
5-73

2-23
2- 17
404
3- 69
4- 60
3- 35
4- 28
4-72

3-28
4-87
5-53
5-99
6-34
6-59
6-31
6-96 ‘

lOO
90
20 ■’C

80
70

lO^C

60
5°C
50
40
30

20
10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 lOO 110 120 130140 160

Stane/Ord - Length (mm)

Figuur 8

Lengte versus kritische zwemsnelheidkurven voor
koornaarvis bij temperaturen van 5-20 °C (vol¬
gens Turnpenny en Bamber 1983)
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Pa ling
Er zijn weinig gegevens gevonden over de kritische zwemsnelheid van paling. Goed omschreven experimenten zijn alleen uitgevoerd met glasaal
(Anguilla anguilla) met een
gemiddelde lengte van 7,2 cm. (Me Cleave, 1980). Bij deze
glasaal werd bij een water temper atuur van 11,0 - 14,3 °C
de "Swimming endurance time" (= het aantal minuten waarbij
de vis zich kan verzetten tegen een bepaalde stroomsnelheid). Uit de experimenten bleek de "endurance time" sterk
af
te
nemen
met
toenemende
zwemsnelheid:
3
min
bij
25 cm/s, 0,7 min bij 36 cm/s en 0,27 min bij 54 cm/s.
Voor grotere paling worden migratiesnelheden vermeld aan
de hand van merkproeven door Harden Jones (1968) en Tesch
(1977) die varieren van 55 - 83 cm/s. Waarschijnlijk ligt
de kritische zwemsnelheid hoger. Hiervan zijn echter geen
waarden bekend.
Temperatuurafhankeliikheid
Uit de voorgaande gegevens is gebleken dat de watertemperatuur een grote invloed heeft op de zwemsnelheid van de
vis.
Bij
lage temperatuur
is de zwemsnelheid ook laag.
Hierbij valt op dat bij lage temperatuur de zwemsnelheid
bij kleine vis relatief lager is dan bij grote vis (zie
figuur 5a, 8). Bij gebruik van de kritische zwemsnelheid
moet er rekening worden gehouden met de invloed van de
watertemperatuur in het Ijsselmeer. De gemiddelde watertemperatuur in het Ijsselmeer heeft in de loop van het
jaar
grofweg de volgende waarden:
december
tot en met
maart 5°C, oktober, november, april, mei 10°C en juni tot
en met September 15 a 20°C (KEMA 1976^). Bij de meeste
vissoorten is alleen de zwemsnelheid bekend bij een watertemperatuur van circa 20°C. In hoeverre wordt nu de zwem¬
snelheid gereduceerd bij lagere temperaturen? Hiertoe kunnen we
de
zwemsnelheid
van
de
koornaarvis
raadplegen
(Turnpenny en Bamber 1983) die bij diverse temperaturen is
bepaald. Voor een aantal vislengtes zijn bij temperaturen
van 5, 10 en 15‘’C de relatieve zwemsnelheden ten opzichte
van 20°C in onderstaande tabel vermeld.

totaallengte
in cm
7
10
15

kritische zwemsnelheid cm/s
20
10
15'’

'’

'

15
29
45

28
42
58

36
50
60

41
55
71

relatieve kritische
zwemsnelheid (%)
20
15'
10
'

'

37
53
63

68
76
82

88
91
85

100
100
100
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We nemen aan dat deze celatieve zwemsnelheden bij 5. 10 en
15°C ook vooc andere vissoorten gelden. Met behulp van de¬
ze waarden en de bekende zwerasnelheid bij 20°C kan de
zwemsnelheid bij 5. 10 en 15°C worden berekend. Voor vislengtes boven 15 cm wordt eenzelfde relatieve snelheidsverdeling aangehouden als bij 15 cm.

®
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41. No€macheitus barotiulUM, bermcje - 42. Siiwus r/ams, mettvtl - 4i. Jcraiirut nedu/otut, AmOTkaanw dwersmeervml - 44. Icn^ms m^t, Amenkaan** awersmeerval - 45. Lcia lota, kwtbaal - 46. tabura
raneuiatus, jup - 47. Gatteroateus aculearux, dnedoonuc* itekdbaars - 48. Fungitatx punfinui, Wnooornue stekelbaan - 49. Cottux gobio, nvierdoi^erpad - 50. Lepomix gibbosua, zonnebaan - 51. Mkroptemsmimoidea, forelbaan - 52. Gymnocepbabucenata, pos - $3.Pan:a fluviatilis, baan
(Fjfujren 41-42, 45 en 47-53 naar MAHXAND; fig, 43 naar BAUCH; fig. 44 en 46 naar BLANC et aL)

Figuur 9

In deze figuur zijn de forelbaars en baars af
gebeeld bij de nummers 51 en 53. Bron: Zoetwatervissen, Nijssen en de Groot, 1975, Wetenschappelijke Mededelingen. KNNV nummer 108
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ACTIVITEIT EN VERTICALE VERDELING VAN VIS

Of vissen met de waterstroom vanuit het Ijsselmeer zullen
worden meegevoerd naar de inlaten van een PAG zal in de
eerste plaats worden bepaald door de hoogte van de stroomsnelheid ter plaatse van de vis. Is deze stroomsnelheid
hoger dan de kritische zwemsnelheid, dan kan worden aangenomen dat de vis na vrij korte tijd, minuten tot circa 1
uur, met de stroom zal worden meegevoerd. Bij stroomsnelheden lager dan deze kritische waarde kunnen vissen zich
in principe op hun plek handhaven eg. plaatsen opzoeken
met lagere stroomsnelheid. De mogelijkheid hiertoe wordt
voor een belangrijk deel bepaald door het 24-uurs ritme in
het gedrag, zoals orientatie en zwemactiviteit die per
vissoort en ontwikkelingsstadium verschillend kunnen zijn
(Manteifel et al.. 1978). Vis kan de stroming waarnemen
hetzij door visuele, hetzij door tactiele orientatie. Visuele orientatie aan de hand van referentiepunten zoals de
bodem of overige individuen van een school, zal vrijwel
uitsluitend bij voldoende licht (overdag) kunnen plaatsvinden. Bij lage 1ichtniveau's ('s nachts) is orientatie
mogelijk met de tastzintuigen echter alleen indien de vis
contact met de bodem heeft. Informatie over de orientatiemogelijkheid van de verschillende levenstatia kunnen wor¬
den verkregen uit onderzoek naar de dag/nacht activiteit
en de plaats in de verticale waterkolom. Onderzoek naar
deze aspecten is in het Ijsselmeer vrijwel niet uitgevoerd
zodat voornamelijk moet worden volstaan met gegevens uit
andere wateren en laboratorium experimenten. De beschikbare gegevens zullen per vissoort worden besproken.
4.1

Baar s

Onderzoek naar de verticale verdeling van baarslarven is
uitgevoerd door het RIVO (Schaap en Willemsen 1978) in de
Gouwzee en in het inlaatgebied van de Centrale Bergum. Bemonsteringen werden uitgevoerd op dieptes van 0,2, 1.0 en
2,0 m. Overdag bleken baarslarven een duidelijke voorkeur
voor de oppervlaktelaag te vertonen (gemiddeld 80% van de
vangst op 0.2 m). 's Nachts was de verdeling meer uniform.
Juveniele baars (gemiddelde lengte 45 mm) bleek voorname¬
lijk aan het oppervlak en op halve waterdiepte voor te komen vlak achter de grofroosters van de inlaat van de Cen¬
trale Bergum (KEMA 1979a). bij bemonster ingen op 0,25.
1,80 en 3.25 m (bodem) gedurende de nacht. Overdag werden
vrijwel geen exemplaren gevangen, de vis is dan actief en
kan zich goed orienteren.

[KH [Ml
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Abb. 2. Tagesaktiviiat des FluObarsches
a) 27, 4.- 6.
b) 21.5. -31.
c) 1. 6.-10.
d) 11. 6.-20.
e) 19. 7.-23.

5.1966 Gesamtaktiviiat = 20 “o
5.1966 Gesamtaktiviiat = 23 %
6.1966 Gesamiaktivitat = 32 “o
6.1966 Gesamtaktiviiat = 48,3%
7.1966 Gesamtaktiviiat = 20 “o

f) 2.1 l.-l 1.11.1966 Gesamtaktiviiat =
g) 10.12.-20.12.1966 Gesamtaktiviiat =

Figuur 10

9 °'o
7 “o

Dag/nacht activiteit van baars. Bron:
1969

Siegmund

Grotere baars blijkt voornamelijk overdag actief te zijn
en zwemt dan in scholen die 's nachts uiteenvallen. Karst
(1968) nam 's nachts waar dat de afzonder1ijke individuen
op de bodem van een meer rustten. Siegmund (1969. 1973)
vond zowel in aquarium-experimenten (zie figuur 10) als
onder
natuurlijke
omstandigheden
een
uitgesproken
dag/nacht ritme in de activiteit. met pieken rond zonsonder- en zonsopgang. Vergelijkbare resultaten vonden Craig
(1977) in Lake Windermere en Alabaster en Stott (1978) en
Eriksson (1978) in laboratorium-experimenten. Ook bi] yel¬
low perch (Perea flavescens) werd waargenomen dat schoolvorming overdag optreedt en de individuen bij zonsondergang op de bodem gaan rusten (Hasler en Villemonte. 1953).
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Uit deze gegevens kunnen we concluderen dat grotere baars
zich zowel overdag (visuele + tactiele orientatie) als
's nachts (tactiele orientatie bij rustende vis op bodem)
in de stroom kan handhaven bij stroomsnelheden lager dan
de kritische zwemsnelheid. Bij juvenielen ligt de situatie
minder duidelijk. Waarschijnlijk zal een groot deel van de
juvenielen evenals de grotere exemplaren 's nachts op de
bodem rusten wanneer hun tastzintuigen goed zijn ontwikkeld (lengte circa 5 cm). Overdag zullen juvenielen zich
goed kunnen orienteren op de stroom. Larven en juvenielen
zonder
ontwikkelde
tastzintuigen
(<
3,8
cm)
zullen
's nachts reeds bij lage stroomsnelheden worden meegevoerd.
4.2

Snoekbaars

Snoekbaarslarven bleken overdag een duidelijke voorkeur te
vertonen voor de oppervlaktelaag waarin gemiddeld 73% van
de totale vangst voorkwam.
(Schaap en Willemsen 1978).
's Nachts was er minder voorkeur.
Juveniele snoekbaars (gemiddelde lengte 35 - 41 mm) bleek
overdag een sterke voorkeur te hebben voor de bovenste en
middelste laag, terwijl de verdeling 's nachts ongeveer
evenredig over de drie diepten was (KEMA 1979a).
Onderzoek naar de dag/nacht activiteit en de verticale
verdeling van snoekbaars is niet bekend. Daarom zullen ge¬
gevens worden gebruikt van walleye (Stizostedion vitreum
vitreum) die tot hetzelfde geslacht behoort als snoek¬
baars. Marshall (1977) vermeldt in een vergelijking tussen
walleye en snoekbaars dat. larven van beide soorten positief fototaktisch zijn (oppervlaktelaag), terwijl subadulten en adulten negatief fototaktisch. walleye het sterkst.
Walleye en snoekbaars prefereren wateren met respectievelijk een gemiddelde en een hoge turbiditeit. Ryder (1977)
onderzocht het gedrag van walleye in verschillende meren
en bij verschillende 1ichtniveau's. In helder water blijkt
walleye overdag inactief te zijn en zich schuil te houden
aan de bodem tussen waterplanten, stenen e.d.; bij lage
1ichtniveau's rond zonsop- en zonsondergang was de aktiviteit het grootst. Hengelproeven vertoonden de grootste
vangsten bij een lichtniveau aan het oppervlak van 200 300 lux. Beneden 10 lux werden weinig exemplaren gevangen.
In troebel water bleek walleye overdag wel aktief te zijn
vanwege het lage lichtniveau. Kelso (1978) vond bij wal¬
leye ook de grootste aktiviteit tussen zonsondergang en
zonsopgang.
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In de heroepsvisserij met staande netten, hoogte 1 a 1,2
m onderzijde op de bodera, in het Ijsselmeer wordt snoekbaars zowel overdag als 's nachts gevangen (raondelinge mededeling D.Lub EH 12). Er kan echter niet worden aangegeven hoe het activiteitspatroon er uitziet. Verder werd gevonden dat de snoekbaars hoger in het net zit naarmate het
water troebeler is hegeen verband zou houden met de prooivis (spiering) die dan ook hoger zwemt. Aangezien spiering
's nachts naar de oppervlakte beweegt zou snoekbaars dit
's nachts ook kunnen doen. Hierbij zou snoekbaars met de
stroom kunnen worden meegevoerd. Het is echter ook goed
voorstelbaar dat snoekbaars in stromend water zowel over¬
dag als 's nachts bi] de bodem blijft om zich op de plaats
te kunnen handhaven en voornamelijk predeert op vissen die
zich eveneens vlak bij de bodem bevinden. Bij larven en
juvenielen zal dit niet of veel minder het geval zijn.

4.3

Blankvoorn

Uit het onderzoek naar de verticale verdeling van vis achter het grof rooster van de centrale Bergum (KEMA 1979 )
blijken cyprinidenlarven
(blankvoorn +
brasem,
lengte
6 a 7 mm) het meest in de bovenste en middelste waterlaag
te zitten. Hetzelfde geldt voor juveniele blankvoorn (gemiddelde lengte 35 ram) gedurende de nacht en overdag. In
het inlaatgebied van de Claus centrale aan de Maas, diepte
tot 9 m bleek op 3 monsterdata respectievelijk 79, 96 en
65% van de totale blankvoornvangst (gemiddelde lengte 55
mm) in de bovenste 3 m van de verticaal opgehangen kieuwnetten te zitten die gedurende 24 uur uitstonden (KEMA
1986). In diepe heldere wateren blijkt juveniele blank¬
voorn (57 mm) 's nachts naar het open water te trekken en
naar het oppervlak te bewegen, tijdens deze migratie werd
het schoolverband verbroken (Bohl, 1980).
Bij adulte blankvoorn vond Karst (1968) in heldere diepe
wateren,
in de avond eveneens het verdwijnen van de
schoolvorming, waarna vele exeraplaren op de bodera rusten
maar ook vrij van de bodem werden aangetroffen. Alabaster
en Robertson (1961) vonden in laboratorium experiraenten
bij blankvoorn van 20 cm een verhoogde activiteit bij zonsopgang na een inactieve nacht.
Gezien de verticale verdeling en activiteit zullen larven
en juvenielen kwetsbaar zijn voor inzuiging, met name in
de nacht. Subadulte en adulte blankvoorn zullen zich zowel
overdag als 's nachts kunnen handhaven bij stroomsnelheden
lager dan de kritische zwemsnelheid.

61814-MOB 86-3072
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4.4

Brasem

Larven en juvenielen (gemiddelde lengte 30 mm) van brasem
blijken bij de centrale Bergum eenzelfde verspreidingspatroon te hebben als blankvoorn (zie 4.3), (KEMA. 1979a).
De nachtelijke migratie van juvenielen (gemiddelde lengte
51 mm) in heldere diepe meren (Bohl 1980) is vergelijkbaar
met die van blankvoorn (zie 4.3). Adulte brasem van 20 cm
vertoonde in laboratorium experimenten een verhoogde aktiviteit rond zonsondergang en zonsopgang; 's avonds viel de
school uiteen als gevolg van gebrek aan orientatie bij het
dan lage lichtniveau (Alabaster en Robertson, 1961).
De kwetsbaarheid van inzuiging zal vergelijkbaar zijn met
die van blankvoorn (zie 4.3).
4.5

Spiering

In het inlaatgebied van de centrale Bergum bleken spieringlarven zowel overdag als 's nachts in de bovenste waterlaag voor te komen (Schaap en Willemsen, 1978). Bemonsteringen van larven (6-7 mm) achter het grof rooster
van de koelwater inlaat van de centrale gaf de meeste
exemplaren te zien in de bovenste en middelste waterlaag
(KEMA 1979a), zowel overdag als 's nachts. In het getijdegebied van de Elbe (Lillelund 1961) vertoonden spieringlarven en juvenielen de volgende verdeling;
diepte

mei
(12 a 13 mm)

zomer
-

oktober
-

februari
(58 mm)

2m
5-6m

1
9

111
0,5
1
37

In mei blijken de meeste exemplaren diep te zitten. In
juni bevond de grote massa spieringlarven zich tussen 1 en
3 m onder het oppervlak; hiervan zijn geen getallen bekend. Tussen zomer en herfst blijken de juvenielen dieper
water op te zoeken. In het estuarium van de St. Lawrence
rivier bleken larven van Osmerus mordax ("rainbow smelt",
6,5 mm) het talrijkst te zijn aan het oppervlak gedurende
de nacht en in diepere lagen > 3m gedurende de dag (Ouellet en Dodson, 1985). Een dergelijke verticale migratie is
ook gevonden voor juveniele spiering van 5 a 6 cm lengte
in het diepe bekken bij het WRK III te Enkhuizen (van der
Heul, Schaap en Willemsen, 1984). Overdag was de meeste

C^H [Ml
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vis te vinden tussen 4 en 9 meter terwijl 's nachts ook
veel vissen zich naar het oppervlak verplaatsen; er ontstond tevens een losser schoolverband. Northcote en Rund—
berg (1971) onderzochten de ruimtelijke verdeling van vis
in wateren met dieptes van 25 tot 56 m en vonden spiering
(8 - 16 cm) op dieptes tussen 10 en 20 m. Verticale migratie was niet duidelijk. Wei vermeldden deze auteurs onderzoek waaruit blijkt dat in sommige Poolse en Zweedse meren
spiering een opwaartse migratie in de nacht vertoont.
Spiering blijkt tijdens alle stadia een voornamelijk pelagische soort te zijn. Dit houdt in dat gedurende de nacht
deze vis zich in stromend water moeilijk zal kunnen orienteren. Zelfs bij lage stroomsnelheid zal spiering worden
meegevoerd.
Paling
Van paling is bekend dat deze 's nachts actief is en naar
voedsel op zoek gaat. Overdag zit deze vis op of in de bodem en zal dus niet of nauwelijks met de stroom worden
meegevoerd. 's Nachts zou paling met de stroom van de
pompfase kunnen worden meegevoerd. Dit zou met name kunnen
gelden voor schieraal. die actief met de stroom meezwemt.

5

VERSPREIDING VIS IJSSELMEER

Informatie over de verspreiding van vis in het Ijsselmeer
kan voor een groot deel worden verkregen uit onderzoek
uitgevoerd door het RIVO. Er zal onderscheid worden gemaakt tussen larven. juvenielen en adulte vis. Verder zal
worden ingegaan op zwemsnelheden tijdens migraties.
Larven
Voorjaarsbemonsteringen naar larven in het Ijsselmeer geven informatie over de verspreiding en paaigebieden van
snoekbaars, baars en spiering (Willemsen 1974). Deze bemonsteringen zijn uitgevoerd in de jaren 1966 tot en met
1979, steeds in de maand mei zowel op relatief Korte afstanden van de oever (5-10, 50, 100 en 500 m) en in sommige jaren ook in het open water. De verspreiding van de
larven in de "oeverzone" bleek alsvolgt te zijn:
- snoekbaarslarven, gemiddelde lengte 5-13 mm, zitten 3 X
zoveel op 5—10 m, dan op 500 m afstand
- baarslarven, gemiddelde lengte 5-15 mm, zitten 2 x zoveel tussen 5—10 m dan op 500 m afstand
- spieringlarven, gemiddelde lengte 6-18 mm, zitten met
vrijwel gelijke dichtheid op de vier afstanden.
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In het open water zijn alleen in 1967 redelijk veel bemonsteringen uitgevoerd (9 raonsterpunten). De gemiddelde
dichtheid vooc baars- en snoekbaarslarven was hier aanzienlijk lager dan in de oeverzone. Voor spieringlarven
bleek het tegendeel. Waarschijnlijk zijn de spieringlarven
raeer homogeen verspreid omdat deze enige weken eerder zijn
geboren dan de larven van snoekbaars en baars. (Uit tabel
7a blijkt dat ondanks de hoge dichtheden in de oeverzone
de gemiddelde dichtheid van het gehele meer wordt bepaald
door de larvenpopulatie van het open water. Dit korat omdat
het open water circa 92% van het gehele Ijsselmeer omvat
2
(open water = oppervlakte Ijsselmeer (1200 km ) - oppervlakte oevergebied (200 km oeverlengte x 0,5 km breedte =
2
2
100 km
= 1100 km ). Aangezien door de PAG voornamelijk
water zal worden ingenomen uit het open water van het
Ijsselmeer,
moet
bij
de
berekeningen van het aantal
ingezogen larven de relatieve larvendichtheid van het open
water worden gehanteerd zoals vermeld in tabel 7a.
Tabel 7a

Gemiddeld aantal larven (+ s.d.) per monsterpunt in de oeverzone, het open water en het ge¬
hele Ijsselmeer in 1967

Gebied

baars

snoekbaars

spiering

Oeverzone
(gem. van 4 afstanden)
Open water

26 + 66

1,9 + 3,4

664 + 621

4,0 + 4,0

0,44 + 1,0

1051 + 1112

Gehele IJsselmeer

5,8

0,56

1019

Relatieve dichtheid
0,69
open water ten opzichte
van gehele IJsselmeer

0,79

1,03

Op grond van de gevonden larventalrijkheid blijken de volgende paaigebieden van belang te zijn:
zeer belangrijk: Friese kust, snoekbaars en baars,
dijk Noord-Oost polder, baars
belangrijk
: Noordhollandse kust, snoekbaars en baars
De overige kusten (Afsluitdijk, Markermeerdijk en Flevopolderdijk) zijn van weinig belang. Over de paaigebieden
van spiering kan weinig worden gezegd vanwege de grote variatie in talrijkheid van de larven. Overigens kunnen in
de loop der jaren wijzigingen zijn opgetreden in paaige¬
bieden, onder andere vanwege het sluiten van de dijk Enkhuizen-Lelystad.

[K[l K:®
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De vangsten van bovengenoemde bemonsteringen zijn ook geanalyseerd op larven van cypriniden (blankvoocn. brasem,
(Willemblei). maar zijn niet verraeld in het RIVO-rapport
de heer
sen 1974). In een scbriftelijke aanvulling heeft
Hieruit
de
cypriniden-vangsten
toegeleverd.
Willemsen
deze
beuitzonderingen
bij
blijkt dat behalve
...- in
-- enkele
, .
. . monsteringen vrijwel geen cypriniden zijn gevangen. Waarschijnlijk zijn de larven van deze soorten gebonden aan de
plantenzone langs de oevers. We kunnen dus aannemen dat er
verwaarloosbaar kleine aantallen larven zullen worden meegevoerd naar een PAG.
Juvenielen
^
,
Naarmate de larven van snoekbaars en baars groter worden
zullen ze zich verspreiden over het Ijsselmeer,
zoals
reeds bij de spieringlarven was te zien. Voor de juvenie¬
len van snoekbaars. baars en spiering wordt dan aangenomen
dat ze homogeen over het Ijsselmeer zijn verspreid. Deze
aanname lijkt redelijk. gezien onderzoek naar verspreiding
van larvale en juveniele baars in een russisch reservoir
(Konobeyeva et al. 1980). Met stromingen veroorzaakt door
de wind (V= 8-10 cm/s) werd baars tot 45 mm passief ver¬
spreid. Dit geldt echter niet voor juveniele cypriniden
die in en na juni nog steeds in de vegetatierijke gebieden
verblijven (schriftelijke mededeling Willemsen).
Adulte vis
.
^
k; ^
Door het RIVO is onderzoek verricht naar de migratie bij
snoekbaars en baars in het Ijsselmeer (Willemsen 1977).
Grote aantallen vissen. gevangen in het noordelijk en zuidelijk deel van het Ijsselmeer, werden gemerkt en vervolqens teruggezet in het oorspronkelijke vanggebied respectievelijk in de andere helft van het Ijsselmeer. Van
snoekbaars gevangen en uitgezet in de noordelijke helft
van het Ijsselmeer was 80% van de terugvangst afkomstig
uit hetzelfde gebied. voor snoekbaars uit de zuidelijke
helft was dit 93%. Van exemplaren gevangen in de noorde¬
lijke helft en uitgezet in de zuidelijke helft was 69% van
de terugvangst afkomstig uit de noordelijke helft. Hieruit
blijkt dat snoekbaars nogal gebiedsgebonden is en een homing-gedrag vertoont. Bij baars zijn vergeli)kbare resultaten gevonden hoewel iets minder uitgesproken.
er er
bleek uit de terugvangsten dat deze soorten gedurende jaren in eenzelfde gebied blijven. Migraties over grotere
afstanden zullen wel optreden tijdens de paaitijd in het
voorjaar waarbij de paairijpe snoekbaars en baars van het
open water naar de kusten zwemmen. Dit blijkt onder andere
ook uit de grote vangsten in de fuiken langs de oevers van
het Ijsselmeer in het voorjaar. De plaatsgebondenheid van
snoekbaars blijkt ook uit merkexperimenten. uitgevoerd in
een aantal meren in Friesland (Willemsen 1983). De meer
derheid van de snoekbaars blijkt binnen hetzelfde meer te
blijven.
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In hoeverre heeft het migratiegedrag van snoekbaars en
baars nu invloed op de potentiele schade door een PAC?
Door de grote plaatsgebondenheid van deze soorten zou een
groot gedeelte van de populatie buiten de gevarenzone van
de PAC blijven. In deze gevarenzone zou de dichtheid sterk
kunnen afnemen tot een laag niveau. Dit zou weer de aanleiding kunnen vormen voor herbevolking met vis van elders
vanwege betere leefomstandigheden zoals geringere concurrentie. Daarom zal voorlopig worden aangenomen dat de
dichtheid in de omgeving van de PAC overeen zal komen met
de gemiddelde dichtheid van het Ijsselmeer.
Experimentele migratiegegevens van de overige vissoorten
in het IJsselmeergebied zijn er alleen voor brasem. Het
betreft merkexperimenten met vissen die werden gevangen in
het Zwartemeer en rond kerstmis 1968 in het Tjeukemeer
werden uitgezet om de populatiedichtheid
te schatten
(Goldspink 1978). Van de 4619 gemerkte exemplaren werden
er binnen drie maanden 351 exemplaren teruggevangen in het
Tjeukemeer. In de jaren 1969-1971 werden er 101 gemerkte
exemplaren buiten het meer teruggemeld tot op een afstand
van 60 km, waarvan 36 exemplaren in het Ijsselmeer. Ketelmeer en Zwartemeer. In het Zwartemeer waren dit er 13
exemplaren (= 37%) hetgeen op homing-gedrag zou kunnen
wi j zen,
Zwemsnelheden van migrerende vissen kunnen worden vastgesteld door van vissen, welke zijn uitgerust met zendertjes
regelmatig de lokatie vast te stellen. Experimenten met
brasem van circa 40 cm lengte toonden aan dat deze vissoort per dag gemiddeld afstanden aflegde van 2,5 km (Ri¬
ver Thames, stroomsnelheid 0,2-1 m/s) tot 8.7 km (River
Witham, stroomsnelheid 0-0,5 m/s) (Langford 1979, Langford
et al. 1979). In de winter waren de verplaatsingen niet
frequent, terwijl de vissen zich in de zomer vrijwel con¬
tinue verplaatsten. Voor blankvoorn werd een maximum afgelegde afstand van circa 9 km gevonden in de rivier de
Trent. Een brasem (42 cm) die continue kon worden gevolgd
(Langford et al. 1979), bleek circa 400 m stroomopwaarts
te zwemmen in 30 min., dus met een zwemsnelheid van 22
cm/s. Kelso (1976a) die met walleye experimenteerde vond
een gemiddelde zwemsnelheid van 0,24 lichaamslengtes/s (=
8 a 10 cm/s) hetgeen overeenkomt met circa 8 km per dag.
Voor yellow perch (22-28 cm) vond Kelso (1976b) zwemsnelheden varierend van 4-14 cm/s (= 3,5-12 km per dag). Voor
schieraal vermeldt Tesch (1977) een verplaatsingssnelheid
oplopend tot 6.5 km/uur een afgelegde afstand van 44 km
per dag.

C€[l K^fl
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Per vissoort blijkt de afgelegde afstand dus nogal te varieren en zal ook van de omstandigheden afhangen (onder
andere watertemperatuur . stroming). Een afgelegde afstand
van circa 8 km per dag (= 330 m per uur) lijkt voor de
raeeste soorten haalbaar en kan ook worden aangenomen voor
de grote vis in het Ijsselmeer.

TRANSPORT VAN VIS MET WATERSTROMING
Vissen kunnen in grote aantallen worden meegevoerd met waterstroming. Dit kan zowel plaatsvinden onder natuurlijke
omstandigheden zoals in rivieren. maar ook bij kunstmatig
opgewekte stroming zoals bij waterinlaten. Beide situaties
kunnen informatie geven voor het gedrag van vis in de waterstroming van een PAG.
6.1

Transport van vis in riviersystemen

Stroomafwaartse verplaatsing van vis in pvieren kan inzicht geven in de mogelijke inzuiging bi] een PAG. Zowel
bij larven. juvenielen als bij volwassen vis is dit verschijnsel waargenomen.
Stroomafwaartse migratie (drift) van larven en juvenielen
kan bij de meest uiteenlopende soorten optreden. Dit feno
meen werd onder andere geconstateerd bij cypriniden (brasem
blei. blankvoorn van 6-30 mm, Pavlov et al. 1977),
larven van walleye (Gorbett and Powles 1986) en bij larven
van de amerikaanse meerval (Ictalurus punctatus. Brown and
Armstrong 1985). Deze migratie treedt op in ondiepe (tot
75 cm) en in diepere (circa 300 cm) rivieren._Bij alle onderzoekingen blijkt deze migratie voornamelijk 's nachts
plaats te vinden vanwege het feit dat de jonge stadia op
visuele orientatie zijn aangewezen, die ' s nachts met mogelijk is. Indien het water erg _ troebel is, zoals in de
Kuban rivier met een Secchi schijf diepte van 4-10 cm, is
de
stroomafwaartse
migratie
overdag
even
hoog
als
‘s nachts. (Pavlov et al. 1977).
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(Blicca
De stroomafwaartse migratie van larven,
blei
omstanbjoerkna) van 14-18 mm, blijkt onder experimentele
digheden in een ovale stroomgoot (lengte circa 400 cm,
diepte 10-40 cm) te corresponderen met die onder natuurlijke omstandigheden ten aanzien van het dag/nacht patroon
(Pakhorukov et al. 1981). Verder bleek dat er bij een voldoende lichtniveau migratie optrad bij een stroomsnelheid
van circa 2 cm/s, terwijl deze snelheid gemakkelijk kan
worden weerstaan. Deze lage snelheid lijkt te weinig informatiewaarde voor de larven te hebben, waardoor geen
rheotaxis optreedt. Verhoging van de stroomsnelheid tot 7
cm/s deed de migratie afnemen. Opvallend was dat het aantal in het donker met de stroom meegevoerde larven, aanzienlijk lager bleek te zijn dan theoretisch mag worden
verwacht van geheel passief drijvende objecten. Naar de
oorzaak hiervan werd verder geen onderzoek verricht. Mogelijke verklaringen zijn: larven bevinden zich op de bodem
en geven daardoor weerstand en het aanwezig zijn van gedeeltes in het systeem met zeer lage stroomsnelheid waar¬
door vertraging optreedt in het transport.
Interessant is het onderzoek naar de verspreiding van larvale en juveniele spiering in de beneden Elbe dat onder
invloed staat van de getijdenbeweging vanuit de Noordzee
(Lillelund 1961). De beneden Elbe begint bij de havens van
Hamburg en mondt na circa 100 km in de Noordzee uit, de
gemiddelde diepte is circa 10 m en de breedte varieert van
circa 1,5-4 km. Spieringlarven bleken zich in de maanden
juni en juli voornamelijk te concentreren over een lengte
van circa 25 km in het middengedeelte van de beneden Elbe.
De vangsten waren hier 5 a 10 keer hoger dan buiten dit
gebied. Larven uit de boven Elbe, dit is de rivier stroomopwaarts van Hamburg bij een breedte van circa 300 a 400 m
en een diepte van 3 m, bleken binnen enkele weken na hun
geboorte naar de beneden Elbe te worden getransporteerd en
konden zich dus niet handhaven in de stroom. In de beneden
Elbe lukt dit wel. Dit komt waarschijnlijk omdat de meeste
larven zich vooral ophouden langs oevers met zandbanken en
in gebieden met zwakke stroming. Spieringlarven kunnen
zich in deze gebieden blijkbaar redelijk handhaven en het
transport richting zee vertragen. De reststroom van 1 a 2
km per getijdecyclus (12 uur) kan worden gecompenseerd.
Lillelund neemt aan dat de larven zich beter tegen trans¬
port met de ebstroom kunnen verzetten, naarmate ze groter
zijn. De gemiddelde lengte van de larven nam namelijk af
in stroomafwaartse richting: over een afstand van circa 50
km was het lengte interval in juni en augustus respectievelijk 27-18 en 38-30 mm. Mogelijkerwijs speelt ook de
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verticale verdeling van de spieringlarven tijdens eb en
vloed hierbij een rol. Quellet en Dodson (1985) yonden namelijk in het estuarium van de St. Lawrence rivier in Ca¬
nada dat larven van smelt (Osmerus mordax, zeer verwant
aan spiering) een geringere transportsnelheid hebben dan
waterdeeltjes. doordat de larven tijdens de ebstroom diep
in de waterkolom verblijven (lage stroomsnelheid) maar
zich aan het oppervlak concentreren tijdens vloed (hoge
stroomsnelheid).
Grotere vis
.
^ .
Bij volwassen vissen houdt stroomafwaartse verplaatsing
veelal verband met de voortplanting zoals bij schieraal
die naar zee trekt om te paaien of uitgepaaide blankvoorn
en baars die de stroomopwaarts gelegen paaigebieden yerlaten (Muller 1982). Buiten de paaitijd blijken cypriniden
en met name blankvoorn zich betrekkelijk weinig te verplaatsen in rivieren. Bij merk/terugvangst experimenten
X50-L. 1967 en Williams 1965) bleek circa 60 tot 80%
(Stott 1961.
van de blankvoorn zich over een periode van enkele maanden
niet verder dan 200 meter te verwijderen van de plaats van
uitzetting. Bij baars (Williams 1965) bleek dit percentage
zelfs 98.5% te zijn. Uit deze onderzoekingen bleek dat een
grotere of zelfs zeer kleine minderheid van de vispopulatie zich tot op enkele kilometers had verwijderd. zowel
stroomopwaars als stroomafwaarts. van de plaats van uit¬
zetting.
Uit onderzoek van de Anglian Water Authority uitgevoerd in
rivieren in Cost Engeland (Linfield 1985) blijkt dat cy¬
priniden zich niettemin over grote afstanden kunnen verplaatsen. Zo blijkt in de rivier Witham over een afstand
van 35 km dat bij serpeling (Leusiscus leusiscus) en
blankvoorn de geslachtrijpe dieren stroomopwaarts gelegen
gebieden innemen en juvenielen (6-8 cm) zich vanuit de bovenstroom gelegen paaigebieden in stroomafwaartse richting
verspreiden. naar gebieden met geringe stroming. Linfield
vermeldt verder dat er verscheidene keren is waargenomen
dat zoetwatervis vanuit de rivieren in zee terechtkomen en
sterven hetgeen ook is geconstateerd bij onder andere
snoekbaars bij de Haringvlietdam (mondelinge mededeling
Cazemier. RIVO).
Als reden wordt in eerste instantie gedacht aan hoge waterafvoer in de rivieren. Bij nader inzien bleek echter
dat de stroomsnelheden lager waren dan de "maximumsustained" zwemsnelheid van de diverse vissoorten. De grote
waterafvoer zou niet de oorzaak zijn. maar een bijna con¬
tinue stroomafwaartse verplaatsing zoals deze bi] ]onge
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vis is geconstateerd. De cegelmatige verliezen van zoetwatervis van alle leeftijdsklassen in de mending van rivieren worden door Linfield als een natuurlijk fenomeen aangenomen voortkomend uit de gevoeligheid van vis vooc enige
mate van verplaatsing door stroming, ondanks hun theoretische mogelijkheid weerstand aan de stroming te bieden.
In een open riviersysteem zonder barrieres is de verplaat¬
sing van vissen een combinatie van actieve beweging in
stroomop- en stroomafwaartse richting tezamen met passieve
stroomafwaartse verplaatsingen, waarbij deze laatstgenoemde verplaatsing negatief is gerelateerd aan de lengte van
de vis.

6.2

Transport van vis bii waterinlaten

Informatie over het gedrag van vis in waterstroraing kan
worden verkregen uit visbemonsteringen, uitgevoerd bij wa¬
terinlaten. Achtereenvolgens zullen vier situaties worden
behandeld: thermisch centrales, een gemaal, de amerikaanse
pompaccumulatiecentrale te Ludington en water reservoirs.
6.2.1

Ingezogen vis bii

thermische centrales

Er is door de KEMA uitgebreid onderzoek verricht naar het
inzuigen van vis met het koelwater van elektriciteits centrales. De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek z i jn:
- bij de meeste centrales bestaat meer dan 90% van de ingezogen vis uit juveniele exemplaren vanwege de nog geringe weerstand tegen waterstroming (Hadderingh et al.
1983. KEMA 1982)
- naarmate
de
O’^-vis
groeit worden
ze
relatief
minder
ingezogen (Van Densen en Hadderingh, 1982)
- afgezien van larven < circa 20 mm, wordt de vis voornamelijk 's nachts ingezogen vanwege dan slechtere orientatie omstandigheden (Hadderingh. 1982. KEMA 1979^)
- grote aantallen paling worden vooral bij de centrale
Bergum ingezogen: tussen 25 juni en 30 juli 1979 waren
dit er 70.000, waarvan 6000 exemplaren schieraal (Had¬
deringh. 1982) .
In het volgende zal nader worden ingegaan op het onderzoek
naar het inzuigen van larven en juvenielen bij de centrale
Bergum (Bergumermeer). de centrale Harculo (IJssel) en de
B'levocentrale (IJsselmeer). Bij de centrale Bergum en de
centrale Harculo zijn uitgebreid larvenconcentraties bepaald van het ingenomen koelwater en van het gebied waaraan de larven onttrokken worden. De ratio van deze larven¬
concentraties,
r koelwater 1_is een indicatie
[oppervlaktewater]

[K 0

^
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voor de weerstand van de larven tegen de inzuigstroom.
Indien deze ratio s cepresentatief zijn voor de PAC-siworden om een schatting te
tuatie, kunnen ze gebruikt
.
maken van de relatieve hoeveelheid larven die tijdens de
pompfase worden meegevoerd.
Centrale Bergum
De gegevens van de centrale Bergum zijn ontleend aan een
onderzoek gezaroenlijk uitgevoerd door het LIN en KEMA in
de periode van 1978-1981. (zie Van Densen en Hadderingh.
1982) .
De centrale heeft een maximum koelwaterdebiet van circa
25m^/s. De stroomsnelheid vlak voor de inlaat bedraagt
circa 30 cm/s. op 30 m voor de inlaat circa 10 cm/s op 1
kilometer afstand circa 2.5 cm/s. De gemiddelde waterdiepte is 1.3 m.
De visbemonsteringen in het ingenomen koelwater en in het
Bergumermeer zijn uitgevoerd in de periodes mei tot en met
gQpt©iiiber zodat zowel larven van circa 6 mm lengte als ju—
venielen tot circa 90 mm lengte in het onderzoek konden
worden betrokken.
De regressie1ijnen van de ratio's van de concentraties in
koelwater en Bergumermeer zijn weergegeven in figuur 11.
We zien een steile afname van de ratio met de lengte wat
duidt op een toename in weerstand van de vis in de aanzuigstroom.
De formule voor deze regressielijn is als volgt:
rP1 = e ^ + b L
[b]

[P]
[L]
a =
b =
L =

= larvenconcentratie van ingenomen koelwater
= larvenconcentratie Bergumermeer
intercept
regressie coefficient (R.C)
gemiddelde vorklengte in mm
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Figuur 11

Regressielijnen voor de concentratie-ratio's
op de gemiddelde lengte van 0* vis in het
Bergumermeer.
* = 3-doornige
stekelbaars.
Bron: Van Densen en Hadderingh 1982
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TabGl 8 Parameters for the regression of the In-transformed concentra¬
tion ratio on the mean length ofO-f fish in the lake(mm), together with the
95% confidence limits of the regression coefficient (RC), the correlation
coefficient (r) and the number of observations (n).
Species

RC ± 95% Cl.

Osnierus eperlanus
Perea Jluvialilis
SiizDsledion luciupen a
G vninocephalus eerriua
Rulilus rulilus
Ahramis hrama

0.0785
0.0862
0.0743
0.131
0.152
0.104

± 0.0256
± 0.0221
± 0.0339
± 0.0244
±0.105
± 0.0277

Intercept

r

n

-0.310
0.0267
0.854
0.155
2.686
0.417

0.886
-0.940
-0.796
0.969
0.722
0.964

12
11
11
II
8
8

Bron: Densen, W.L.T. van and Hadderingh, R-H.,

1982.

De pacameters voor de regtessie zijn vermeld in label 8.
Door bet invullen van deze parameters en de gemiddelde
lengte van de larven kan de ratio berekend worden.
In label 9 zijn als voorbeeld de ratio's
lengtes van 10, 30 en 50 mm van 6 vissoorten.
Tabel 9

vermeld

voor

Ratio van concentratie in koelwater en Bergumermeer bij drie gekozen lengtes

soo r t

10 mm

3 0 mm

5 0 mm

spiering
baars
snoekbaars
pos
blankvoorn
brasem

0,33
0,41
0,20
0,32

0,070
0,073
0,046
0,023
0,15
0,067

0,014
0,013
0,010
0,0017
0,0073
0,0084

Opmerkingen
een PAC.

in

verband

met

gebruik van deze

ratio's

voor

* orientatiemogelijkheden Bergumermeer zijn groter vanwege
aanwezigheid rietkragen, geringe diepte
* stroomsnelheid Bergumermeer is laag, langs de oevers is
deze zelfs verwaarloosbaar
. . i
^
* ratio in IJsselmeer bij een PAC zal zeer waar schi j nl i j k
hoger zijn, vanwege de geringere orientatiemogelijkheden
en hogere stroomsnelheden.
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Centcale Harculo

(nog niet gerapporteerd onderzoek)
3
Debiet centrale 8,6 - 21 m /s. De stroomsnelheden
3
. .
inlaathaven bij een debiet van 21 m /s zijn:
verbinding IJssel - Inlaathaven 11 cra/s
gemiddeld in de inlaathaven 3 a 4 cra/s
bij inlaatwerk (gera) 13 cra/s
De diepte in
Het koelwater
op de bodera.

in

de

de inlaathaven varieert van 3 tot 7 raeter.
wordt diep aangezogen door raiddel van pijpen

Er worden voornaraelijk larven voor cypriniden gevangen raet
blankvoorn als
belangrijkste soort.
(zie tabel 10). De
hoogste dichtheden zijn gevonden langs de oevers van de
inlaathaven (zie figuur 12). De hoge dichtheden bij het
inlaatwerk duiden op transport van larven vanuit de over¬
zone. die plaatsvindt raet lage stroorasnelheden van circa 3
a 4 cra/s. Ondanks grote aantallen cypriraiden larven op 3
en 16 juni worden er weinig exeraplaren ingezogen, gezien
de lage ratio's van de dichtheid in het koelwater en van
de haven (zie tabel 11). Dit korat doordat de raeeste larven
in de oeverzone zitten en door het diepe inzuigen.

Tabel

datum

6 raei
21 mei
3 juni
16 juni
30 juni
15 juli

10

Totaal aantal gevangen larven van cypriraiden en
geraiddelde lengtes in ram bij centrale Harculo

totaal aantal

201
1367
98014
18096
1541
2103

gem. lengte en percentage aantal
karperachtigen

blankvoorn

alver

9.1
10,9
7,0
7.6
6.7
7.1

10,2
16,1
18.8
23.8

8,8
13.9
15,1
19.9

(100)
(100)
(0,7)
(0,1)
(1)
(1)

(90)
(94)
(90)
(52)

(9,6)
(6)
(9)
(46)

Flevocentrale (Keraa 1976'^. 1978)
....
3
Bij raaxiraaal debiet van de Flevocentrale (29,9 m /s voor 3
eenheden) bedraagt de stroorasnelheid onder de brug over de
inlaathaven 9.3 cra/s en vlak voor de inlaat van eenheid 3
40 cra/s.

C€ll [Ml
61814-MOB 86-3072

-47-

21 mei

6 mei

•

9

16 juni

3 juni

•
•

•

•

•

•

•

•

15 juli

30 juni

•

•

koelwater
inname

o

Bemonsteringen binnen 1 m vanaf oever
Bemonsteringen tussen 1 m en 10 m vanaf oever

X

•

aantal ex./m^
•

0

•

1-10

•

11-100

•

101-1000

• 1001 - 5000
A >5000

Bemonsteringen open water

Figuur 12

Horizontale
verspreiding
van
larven
van
karperachtigen
in
de
inlaathaven
van
de
centrale Harculo volgens bemonstering in de
oppervlaktelaag (0-50 cm)
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Ratio van concentcatie larven in koelwater
trale Harculo en inlaathaven in 1982

datum

ratio

6 raei
21 mei
3 juni
16 juni
30 juni
15 juli

0.04
0,18
0.005*
0.0007*
0.003
0.16**

cen-

*

meeste larven vlak langs oever en in vegetatie en worden weinig ingezogen
** te lage vangst in inlaatlarven ten gevolge van grote
lengte

Tabel

12

Gegevens larven van spiering en baarsachtigen
bij de Flevocentrale in 1975 uit bemonsteringen
in de inlaatlarven en bij de uitlaat van eenheid 3

Spiering
datum

monster- waterpunt

13 mei inlaat
uitlaat
15 mei inlaat
uitlaat
16 mei inlaat
uitlaat
22 mei uitlaat
27 mei inlaat
uitlaat
9 juni inlaat
uitlaat

totaal

tempera- aantal
tuur °C ex en
aantal
monsters
13,0
20.2
14.5
22,0
14,7
21.5
22.3
13.6
21.9
14.9
22,3

8
9
13
13
16
3
82
81
49
97
34

(5)
(3)
(3)
(3)
(4)
(3)
(7)
(4)
(3)
(3)
(6)

Baarsachtigen

cone.
3
n/m

lengte totaal
mm

aantal
ex en
aantal
monsters

0,09
0,29
0,16
0,2
0,16
0,06
0,9
1,46
1.67
1.68
0,42

10,7
10,6
12,0
16,7
16,2

120
38
204
143
28
31
56
40
39
6
20

(5)
(3)
(3)
(3)
(4)
(3)
(7)
(4)
(3)
(3)
(6)

cone.
3
n/m

1,21
1,24
2,81
2,28
0,29
0,84
0,60
0,80
1,23
0,07
0,28

lengte
mm

6,9
6,9

8,4

9,7
7,9

61814-MOB 86-3072
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Tabel 13

5 3
Aantal ingezogen larven per 10 m
koelwater
(debiet in 2 uur) bij de Flevocentrale (eenheid 3) en de gemiddelde lengte en concentratie
in 1977 (maaswijdte zeef 2x2 mm).

Datum

1
3
9
17
24
1
11
18

juni
juni
juni
juni
juni
juli
juli
juli

Baarsachtigen*

Spiering
totale
aantal

_
1 (mm)

55320
650650
45640
99820
24880
22990
3900
247790

17
19
21
22
20
24
28
33

n/m

3

0.55
6.5
0.46
1.0

0.25
0.23
0.04
2.5

totale
aantal

_
1 (mm)

n/m

55910
48490
12310
5530
10210
1680
870
810

9
10
11
15
16
24
34
34

0.56
0.48
0.12
0.06
0.10
0.017
0.009
0.008

3

* 90% bestaat uit baars

Resultaten van vislarvenbemonsteringen bij de Flevocentra
le in 1975 en 1977 zijn vermeld in tabellen 12 en 13. ue
ratio's van de larvenconcentratie van het ingenomen
water en in het inlaatgebied kan niet worden berekend uit
de gegevens van 1975 (tabel 5) omdat de inlaatmonsters
uitsluitend aan het oppervlak zijn genomen en dus met
representatief zijn voor de gehele waterkolom. De gegeve
zijn dus alleen een indicatie voor de concentraties in in
genomen IJsselmeerwater. Dlt geldt ook voon
jegevens
uit 1977 (tabel 13). Duidelijk is de grote variable van de
comentraties. Met name het zeer grote verschil in concen¬
traties van spiering tussen 18
^
en de hieraan voorafgaande data in juli (0.23 en
ex/m^). Deze sprongen duiden op een sterk wisselen- de
aanvoer en dus verspreidingspatroon van de larven. Meestal
wordt een afname in de larvenconcentratie
bij de baarsachtigen in 1979 (tabel 13) en bi] de centr
Bergum.
In 1975. zijn zeer weinig cypriniden aangetroffen; in 1977
waren de concentraties vergelijkbaar met die van de baars
achtigen.
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6.2.2

Inqezoqen larven bii het Wouda gemaal

Via het Wouda gemaal worden vislarven vanuit het Ijssel¬
meer verpompt naar de Friese wateren. Dit kan van groot
belang zijn voor de visstand in Friesland. Rotman (1984)
heeft hiernaar onderzoek verricht. Bemonsteringen naar
vislarven zijn uitgevoerd in het Ijsselmeer tussen het
Wouda gemaal bij Lemmer tot circa 10 km zuidwestelijk van
Lemmer. Verder is gemonsterd in het stroomkanaal achter
het gemaal. in de Grote Brekken, de Follegasloot en in het
Tjeukermeer (zie figuur 13). Het maximale debiet van het
3
. .
gemaal bedroeg in 1982 29 m /s. waarbij de stroomsnelheid vlak voor het gemaal dan 58 cm/s bedraagt. Op grotere
afstand (bij raonsterpunt 4 op circa 1500 m) is de gemiddelde stroomsnelheid circa 1 cm/s. In het stroomkanaal en
de Grote Brekken was de stroomsnelheid respectievelijk 14
en 2 cm/s.

Tieukemeer
10
/ Grote Brekken

11

12
13

Wouda gemaal

22

diepte 2 m

Lemmer

_\

Max. volume in 24 uur

1:100000
29

'
I_1
1000 m

Ijsselmeer
V

*

V 13
_

Volume binnen deze grens wordt
ingenomen in periode april t/m juni

Rotterdamse Hoek

Figuur 13

Monsterpunten voor en achter
bij Lemmer

het Wouda

gemaal

1]€^ IM]
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De gegevens zijn geschikt oiti de ratio van de larvenconcentraties van het opgepompte en het iJsselmeerwater te^ berekenen er van uitgaande dat de larven aanvoer vanuit het
Ijsselmeer redelijk constant is. Dit laatste lijkt inderdaad het geval aangezien de concentr at ies over een lang
bemonsteringtraject van eenzelfde orde van grootte zijn.
De grootste hoeveelheid water die per 24 uur in de periode
april tot en met juni 1982 is ingenomen bedraagt 2.5 x 10
Deze hoeveelheid correspondeert met het gebied zoals
aangegeven
in
figuur
13.
Deze
veronderstelling
is
theoretisch. ook water uit het omliggende gebied zal voor
een deel worden ingenomen. De maximum hoeveelheid ingeno¬
men water correspondeert met de inhoud van het stroomkanaal achter het gemaal en het zuidelijke deel van de Grote
Brekken. Als representatieve monsterpunten in de gebieden
voor en achter het gemaal zijn respectievelijk gekozen 1
tot en met 4 en 11 tot en met 14. (zie fig. 13). Monsterdata waarop een duidelijke instroming van larven plaatsvond zijn 19 mei en 2 juni. (op de voorgaande data waren
er nog weinig larven in het Ijsselmeer). Instroming van
larven was alleen van belang bij spiering en baars. De
aantallen gevangen larven zijn vermeld in tabel 14. De
aantallen larven in de monsters van het ingenomen water
blijken duidelijk lager te zijn dan die in het Ijsselmeer.
De ratio's berekend uit de gemiddelden van deze aantallen
blijken redelijk overeen te komen met de ratio's berekend
volgens de regressie formule voor de centrale Bergum.
Evenals bij de centrale Bergum en de centrale Harculo
blijkt de dichtheid van de larven in het ingenomen water
lager te zijn dan in het oorspronkel i j ke milieu. Wellicht
treedt er een soort stuwing op bij de larven. doordat deze
zich in de oevergebieden rondom de inlaat min of meer kunnen handhaven.
5 2.3

Onderzoek bii pompaccumulatiecentrale_t^—Ludington

Interessant is het onderzoek naar de effecten op vis van
de PAG aan Lake Michigan te Ludington. (Brazo et al. 1979.
Liston et al. 1981). De debieten van circa 2000 m /s zijn
vergeli jkbaar met die van een PAG in het Ijsselmeer. De
maximum stroomsnelheid bij de inlaat bedraagt circa 1.8
m/s. terwijl de gemiddelde stroomsnelheid tussen de twee
geleidedammen
0,65
m/s
bedraagt.
De
zichtdiepte
van
0.8 - 7.2 m Secchi is aanzienlijk hoger dan in het IJssel
meer (circa 0.3 - 1.0 m) . Met name zal worden ingegaan op
passage door de Francis-turbines. de dichtheid en de yerspreiding van rainbow smelt (Osmerus mordax) en yellow
perch (Perea flavescens). vissen die nauw verwant zijn met
de respectievelijke iJsselmeer-soorten spiering en baars
en in redelijke grote aantallen in Lake Michigan voorkomen.
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Tabel 14
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3
Aantallen larven per trek (= 7.5 m water)
voor en achter het Wouda gemaal bij Lemmer
1982 1)
19 mei

gebied
Ijsselmeer

monsterpunt spiering
12,2 mm
1
2

3
4
gem
Stroomkanaal

14
13
12

Grote
Brekken
Ratio

11
gem.
gem dl-14)
gem (1-4)

211
200
252
270
233

2 juni
baars
7.5 mm

spiering
17 mm

baars
12 mm

26
21
14
98
40

272
59
122
371
206

14
8
21

34
19

68

8

80
44

4
6

46
33
40

3
4
10

202
98

9
7

26
36

3
5

0,42

in

0,17

0,17

0,20

1) Ijsselmeer alleen oppervlakte monsters, rest. opp. +
bodem hierdoor enige kans op over/onderschatting van te
berekenen ratio's.
Passage van vis door de turbines (Liston et al. 1981)
Door Liston et al. (1981) is onderzoek verricht naar de
passage en sterfte door de turbines. Bemonsteringen zijn
uitgevoerd bij larven, juvenielen en grote vis. Van de
larven zijn behalve voor de inlaat ook op grotere afstand
bemonsteringen uitgevoerd, zodat iets kan worden gezegd
over hun verspreidingspatroon.
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SAMPLING STATIONS
VJOINGTON
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Flgur« 1.

AcrUi view of Ludlngcoo Punped Storage Project ehowlng Urvel fish
sampling stations and a hypthatlcal rectangle 2.4 x 9,7 kn.

Figuur 14

Figure 1.

Dlegren of the Ludlngton Pumped Storage project shoving the
location of the permanent gill net sampling stations in Lake
Michigan and the upper reservoir.
Inset shows general location
of plant (drawing by Sara Chubb).

Beraonsteringsgebieden bij de PAG te Ludington
aan Lake Michigan.
A: monsterpunten larven
B: monsterpunten gtote vis (kieuwnetten)
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Larveti
Bemonsteringen naar larven zijn uitgevoerd in twee gebieden (zie figuur 14). Het eerste gebied bevindt zich op
circa 200 m voor de inlaat van de PAG en wordt direct
beinvloed door de volumina water die opgepompt respectievelijk geloosd worden. Bemonsteringen in dit gebied zijn
representatief voor de larvendichtheid in het opgeporapte
water (nachtberaonsteringen) respectievelijk in het geloosde water (dag-bemonsteringen) en zeggen iets over de pas¬
sage. Het tweede monstergebied ligt verder van de centrale
met monsterpunten op circa 2 a 5 km afstand van de inlaat.
De totale inhoud van dit bemonsteringsgebied van 2,4 x 9,7
km is circa 6 x zo groot als het pomp/turbineer-volume. De
larvendichtheid in dit grote gebied kan representatief
worden gesteld aan de dichtheid van Lake Michigan en dient
als bianco.

Tabel 15

datum

Berelcende larvendichtheid
PAC te Ludington

(aantal ex/m^)

_smelt_
inlaat
inlaat
Lake
pompfase
turbineer- Michigan
fase

bij de

_yellow perch_
inlaat
inlaat
Lake
pompfase
turbineer- Michigan
fase

9,7.10

5,0.10 2

12 juni 3,3.10

9,7.10”^

3,7.10"^

3,7.10"^

28 juni 2,3.10

1,7.10"^

6,9.10”^

6,9.10”^

4,7.10 ^

3,2.10 ^

8,0.10”^

5,0.10"^

2,3.10”^

29 mei

9,0.10

10 juli 6,7.10

0

8,0.10"^

Uit de aantallen larven en de volumina, gegeven door Lis¬
ton et al. (1981), zijn de larvendichtheden van smelt en
yellow perch berekend en vermeld in tabel 15. Het betreft
alleen data waarop de meeste larven zijn gevangen. Hierbij
moet wel worden opgemerkt dat de aantallen gevangen larven
soms erg laag waren, met name bijvoorbeeld voor yellow
perch. De totale aantallen gevangen larven op 28 juni en
10 juli samen bedroegen 62 ex. in de pompfase (16 mon¬
sters) en 42 ex. in de turbineerfase (12 monsters).
De betrouwbaarheid van de berekende getallen is dus beperkt. De dichtheden voor de inlaat tijdens de beide fasen
en in Lake Michigan blijken grofweg van eenzelfde niveau
te zijn. Er is geen bepaalde tendens in de aanwezige verschillen. Dit zou betekenen dat larven zich zonder meer
passief met de stroom laten meevoeren. Ten aanzien van de

[]€

0^
61814-MOB 86-3072

-55-

sterfte van larven valt weinig te zeggen aangezien er raaar
zeer weinig larven konden worden verkregen voor overlevingsproeven: bij yellow perch werden slechts 9 exeniplaren
en 7 exemplaren getest in respectievelijk een controle en
een experimenteel experiment.
Juveniele vis < 20 cm
Met een trawlnet zijn demons teringen uitgevoerd ter bepaling van de vispassage door de turbines tijdens zowel de
pompfase als de turbineerfas e. Het net werd steeds gedurende de gehele fase in de stroom gehouden op circa 200
meter voor de inlaat in Lake Michigan (turbineerfase) respectievelijk voor de inlaat van het hooggelegen reservoir
(pompfase).
De schattingen van de aantallen meegevoerde vis gedurende
een periode van 153 dagen zijn in onderstaande tabel weergegeven.
juveniele vis
totaal (4-25 cm)

smelt
(5-25 cm)

yellow perch
9-20 cm)

Lake Michigan
-> reservoir

130.10^

21.10^

7.6.10^

reservoir -»
Lake Michigan

3,5.10^

1,4.10^

1.10^

Er worden dus veel meer vissen uit Lake Michigan onttrok
ken dan er in terugkeren.
Een belangrijke reden is waarschijnlijk het gedrag van de
vis in relatie met het lichtniveau. De pompfase vindt
plaats gedurende de nacht zodat orientatie van vis op de
stroom gering is. waardoor de vis in grote aantallen wordt
meegevoerd vanuit Lake Michigan. De turbineerfase vindt
voornamelijk overdag plaats zodat de vis zich kan oriente
ren in de stroom. Een sterke aanwijzing voor dit argument
is ook te vinden bij de vergelijking van de vangsten voor
en na zonsondergang op 7 bemonsteringsdata tijdens de tur
bineerfase. Na zonsondergang. bleek de gemiddelde dichtheid circa 60 x hoger te zijn dan voor zonsondergang.
Grote vis > 20 cm
Bij het onderzoek naar effecten op grote vis werd uitsluitend gemonsterd op vissen die waren gedood door de turbi¬
nes. Deze vis werd gevangen met een lang net dat over de
gehele breedte van het uitstromende water werd gespannen.
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Gedurende de periode van april 1979 - april 1980 werd het
aantal tijdens pompen en turbineren gedode exemplaren op
circa 67.000 exemplaren respect levelijk circa 1800 ex. geschat. Het verschil in beide sterftes zou deels het gevolg
kunnen zijn van de grotere sterfte kans in de pompfase. De
meeste exemplaren bestonden uit salmoniden. Er is geen
smelt gevangen, deze vissoort was te klein voor de mazen
van de gebruikte netten. Dit geldt in lets mindere mate
ook voor de grotere yellow perch, waarvan totaal slechts 2
exemplaren zijn gevangen. De schattingen van de aantallen
vis moeten wel met de nodige reserve worden beschouwd. Met
name geldt dit voor de 1800 vissen die in een jaar zouden
zijn gedood tijdens turbineren. Dit aantal is gebaseerd op
slechts 7 bemonsteringen waarbij
in totaal 7 exemplaren
zijn gevangen.
Verspreidinqspatroon rondom de centrale (Brazo et al. 1979)
Brazo et al. hebben onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van juveniele en oudere vis in drie te onderscheiden
gebieden: in Lake Michigan tot op 4.8 km van de inlaat,
rondom de geleidedammen van de inlaat en in het hooggelegen reservoir. De bemonsteringen zijn uitgevoerd met de
zegen, de trawl en met kieuwnetten. In figuur 14 zijn de
bemonstergebieden van de kieuwnetten aangegeven. De resultaten zullen per vissoort worden besproken.

Tabel 16

Jaar

Gemiddelde vangst
bodem-kieuwnetten
le te Ludington

in CPE (Catch per effort) met
bij de pompaccumulatiecentra-

_Lake Michigan_
open water
geleidedammen
_ inlaat_
voorj. zomer herfst voorj. zomer herfst

29
32

40
18

Reservoir

voorj.

Yellow Perch (10-40 cm)
4,3
61
9
0,3
3,5
58
19
0,1

1976
1977

45
18

1972
1973
1974
1975
1976
1977

0,1
15
3.2
2.3
5,2
1,0

5.3
5,2
0,9
5.1
7.1
1.4

3.5
5.5
3,7
11
13
5,9

2,7
0,5

0,9
0,1

gem.

4,2

4,4

7,2

1,6

0,5

zomer herfst

0,5
1,1

0,9
0,3

1,4
0,7

5.3
9.2
3,6
1.4
3.3

14
4,8
12
9.6
5.6

16
23
16
22
3,5

1,0

4,0

9,4

Rainbow smelt (5-30 cm)

15
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Yellow perch
meest
talrijke vissoort
in de
Yellow perch was
de
de
zegen
en
trawl
werden
weinig
bodem-kieuwnetten;
in
lengte
van
de
vissen
in
de
kieuwexemplaren gevangen. De
cm.
In
Lake
Michigan
was
50%
netten varieerde van 10-40
het
reservoir
was
dit
slechts
van de vangst > 27 cm; in
20%. Als indicatie voor de dichtheid in de drie beraonste
ringsgebieden zijn de vangsten, aangegeven in CPE ("catch
per effort"), vermeld in tabel 16. De grootste vangsten
blijken in Lake Michigan te zijn gedaan. In het voorjaar
zijn de vangsten in het open water groter dan rond de geleide dammen. hetgeen er op duidt dat dit laatste gebied
niet als paaigebied wordt gebruikt. De hoge zomervangsten
rond de geleidedammen zou samenhangen met de beschikbaarheid van voedsel (kreeften) tussen de stenen van de dammen. De vangsten in het reservoir blijken zeer laag te
zijn. Dit duidt op een geringe passage. Als mogelijke verklaring wordt de lage inzuigkans genoemd tijdens de porapfase welke 's nachts plaatsvindt wanneer de yellow perch
inactief is (en op de bodem rust).
Rainbow smelt
Lake Michigan
,
^
Met de zegen werden in het voorjaar langs de oevers vooral
volwassen exemplaren gevangen vanwege de paai. In de zomer
en herfst bestond de vangst voornamelijk uit juvenielen.
Er waren geen significants verschillen tussen de monsterpunten. Op vijf km afstand van de inlaat was de gemiddelde
vangst van eenzelfde orde van grootte als op korte afstand
van de inlaat (buitenzijde geleidedammen).
Met de trawl werd voornamelijk l+-vis gevangen in het
voorjaar. Ook hier werd geen verschil gevonden tussen de
vangst op korte en grotere afstanden van de inlaat. Met de
kieuwnetten werden voornamelijk volwassen exemplaren ge¬
vangen met lengtes tussen 13 en 19 cm. De vangsten rondom
de geleidedammen (met name die aan de binnenzijde) bleken
aanzienlijk lager te zijn dan die in het open water (zie
tabel 16) hetgeen zou kunnen samenhangen met het vermijden
van de stroming voor de inlaat. Anderzijds vermelden Brazo
et al. dat er ook relatief hoge vangsten zijn geconsta
teerd van volwassen exemplaren in het voorjaar hetgeen in
verband word gebracht met de trek van smelt naar waterstroming.
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Het reservoir
Hier zijn bemonsteringen uitgevoerd met zowel trawl- als
kieuwnetten. De vangsten met de trawl waren aanzienlijk en
vertoonden een tamelijk uniform patroon. Wei bleek een geringere dichtheid in het diepe middengedeelte. De vangsten
met de kieuwnetten (tabel 16) vertonen significant hogere
waarden dan in Lake Michigan. Brazo et al. wijten dit aan
de relatief grote inzuigkans van smelt vanwege de grote
nachtactiviteit.
6.2.4

Onderzoek bii waterreservoirs in Tsiechoslowakiie

Stroomafwaartse migratie van vis uit twee waterreservoirs
in het stroomgebied van de Morava-rivier is onderzocht
door Barus et al. (1984). De bemonster ingen werden in november/december uitgevoerd met netten geplaatst in het
uitstromende water. De bemonsteringen vonden steeds gedurende een etmaal plaats ter bestudering van dag/nachtpatronen. Het eerste reservoir. MostiSt^,
is het meest
stroomopwaarts gelegen en heeft een aanzienlijke diepte
(gemiddeld 12,1 m) en dient voor de opslag van ruw drinkwater. Verder is er in een dam op 29 m diepte een kleine
Kaplan-turbine geinstalleerd (max 1,5 m^ water per s) voor
elektriciteitsopwekking.
Tijdens
het
onderzoek was de
zichtdiepte 2.6 m en was de watertemperatuur 6,2 a 6.8°C.
Het tweede reservoir. V^stonice,
heeft een gemiddelde
diepte van 3,2 m. de water temperatuur bedroeg 26°C en de
doorzichtdiepte 95 cm. Tijdens het onderzoek was het uitstroomdebiet 20 a 25 m 3 /s.
Bij het diepe reservoir werden achter de turbine voornamelijk jonge baarzen gevangen met een gemiddelde lengte van
5 a 6 cm. Blankvoorn en brasem, die wel talrijk waren in
het reservoir, werden hier niet gevangen. Dit wordt verklaard met hun voorkeur voor een geringe waterdiepte waardoor ze niet door de turbine (29 m diep) gaan. Bij de uitlaat van het ondiepe reservoir werden behalve juvenielen
ook veel grote exemplaren gevangen. (lengterange 44-530
mm). Snoek. brasem. blankvoorn en pos werden alien met
volwassen individuen aangetroffen. Baars bestond voornamelijk uit juvenielen en snoekbaars uit zowel juveniele als
volwassen exemplaren. Het meest talrijk waren snoekbaars
en brasem.
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De grote diversiteit in het ondiepe reservoir hangt waarschijnlijk samen met de niet gestratificeerde verspreiding
van de vis en een daardoor even grote inzuigkans voor alle
soorten. Het aanzienlijke verschil in lengtesamenstelling
van de vis wordt verklaard door de afwezigheid van een
grof rooster bij de uitlaat van het ondiepe reservoir zodat ook grote exemplaren ongehinderd konden passeren. Uit
dit onderzoek blijkt dat een grof rooster preventief xs
voor het inzuigen van grote vis. Tenslotte bleek 's nachts
meeste
vis
ingezogen
te worden
(max.
verhouding
de
nacht/dag was een factor 14) hetgeen verklaard wordt met
slechtere orientatiemogelijkheden gedurende de nacht. Ti]
dens de laatste bemonsteringsserie was de nacht/dag verbonding vrijwel 1. Dit werd gerelateerd aan de afname van
het lichtniveau en de afname van de zwemactiviteit en
zwemvermogen als gevoIg van de daling in watertemperatuur.

7

PARAMETERS VOOR DE BEREKENING VAN DE HOEVEELHEID INGE¬
ZOGEN VIS

Een belangrijk uitgangspunt bij de bepaling van de hoeveelheid ingezogen vis. is de weerstand van vis tegen
stroming: de kritische zwemsnelheid (KZS). Bi) stroomsnelheden groter dan de KZS nemen we aan dat de vis wordt meeqevoerd naar de turbines. Met behulp van de KZS wordt het
zogenaamde risico-volume bepaald. Alle in dat volume aan
wezige vis wordt verondersteld te worden meegevoerd. Het
aantal ingezogen vis wordt berekend uit het produkt van
het risico-volume en de gemiddelde visdichtheid. In he
navolgende zullen diverse aspecten worden besproken welke
van belang zijn voor het vaststellen van deze parameters
welke voor de verschillende vissoorten en levensstadia
verschillend zijn. Tenslotte zal een schematisch overzicht
worden gegeven van deze parameters.
Vislarven
. ,
.
Onder bepaalde omstandigheden blijken vislarven enige mate
van weerstand te kunnen bieden aan waterstroming zoals
blijkt uit laboratorium experimenten, bij voldoende ^erlichting en aanwezigheid van orientatiepunten. In het donker blijken larven passief met de stroom te worden meege
voerd vanwege de nog niet volledig ontwikkelde onentatie-organen. Onder veldomstandigheden. bijvoorbeeld in ri
vieren. blijken larven passief met de stroom te worden
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meegevoerd, dit gebeuct voornamelijk 's nachts. Onderzoek
naar het inzuigen van larven bij koelwaterinlaten van cen¬
trales en inlaten van gemalen heeft aangetoond dat larven
enige weerstand kunnen bieden, die bovendien toeneemt met
de lengte van de larven. Verklaringen hiervoor zijn onder
andere geringe waterdiepte, aanwezigheid van orientatiepunten en lage stroomsnelheden. In de IJsselraeer-situatie
zal dit waarschiinlijk niet het geval zijn. vanwege het
grote wateroppervlak met weinig herkenningspunten, de grote waterdiepte en de grote troebelheid van het water.
Daarom nemen we aan dat vislarven bij een PAG geheel passief zullen zijn in de stroming en volledig met het vers
ingenomen IJsselmeerwater zullen worden meegevoerd. Een
ondersteuning van deze aanname is het onderzoek bij de PAG
te Ludington dat niet duidt op weerstand van larven bij de
inlaat. In iedere pompfase bestaat het ingenomen volume
voor
25.6%
(maandag
tot
en
met
vrijdag)
uit
vers
IJsselmeerwater.
terwijl
dit
op
zaterdag
en
zondag
respectievelijk 61 en 74% is. (gegevens W.L.).
Uit de gegevens van het W.L. blijkt verder dat de PAG
voornamelijk water zal innemen uit het open water van het
Ijsselmeer. Voor een schatting van de hoeveelheid opgepompte larven is de larven dichtheid van het open water
dus bepalend. Dit is vooral van belang in de periode als
de pas uitgekomen larven nog voornamelijk in de oeverzone
zitten. De dichtheid is hier dan aanzienlijk hoger in het
open water. In de maand mei blijkt dit het geval te zijn
voor baars- en snoekbaarslarven en bedraagt de relatieve
dichtheid van deze larven in het open water 69 respectievelijk 79% ten opzichte van de gemiddelde dichtheid van de
hele Ijsselmeerpopulatie. Bij spieringlarven is er vrijwel
geen verschil tussen beide dichtheden. Na mei nemen we aan
dat de larven homogeen over het Ijsselmeer verspreid zijn.
Na enige tijd zou de larvendichtheid in de omgeving van de
PAG kunnen gaan afnemen door de permanente onttrekking van
larven aan de populatie. Vanuit de rest van het Ijsselmeer
zal echter aanvulling plaatsvinden via natuurlijke stro¬
ming in het Ijsselmeer en door menging tussen bekken- en
IJsselmeerwater. In grote gebieden van het Ijsselmeer be¬
draagt de natuurlijke stroming circa 5 cm/s en is voor een
belangrijk deel naar de PAG gericht. Met deze stroming
zouden larven circa 4.3 km in 24 uur kunnen afleggen. Door
deze processen kunnen we aannemen dat de larvendichtheid
in het bijgemengde IJsselmeerwater ook op langere termijn
gelijk is aan die van het gehele Ijsselmeer.
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Larven en. ook juvenielen van blankvoorn en brasera hebben
een afwijkend verspreidingspatroon. Tot een lengte van
circa 6 cm. die omstreeks September/oktober wordt bereikt
blijven deze soorten in de oeverzone. We nemen daarom aan
dat de concentratie in het open water nihil is en de PAG
geen invloed heeft op blankvoorn en brasem tot 6 cm.
Juvenielen
.
^
Deze groep van vissen moet opgesplitst worden in twee sta
dia. Het jongste stadium met een lengte tot circa 3 a 4
cm. zal een gedrag vertonen dat nog sterk lijkt op dat van
de larven. Orientatie gedurende de nacht is namelijk nog
afwezig. Ze zullen waarschijnlijk nog met iedere waterstroom worden meegevoerd. Hun zwemvermogen is ook nog gering. We nemen aan dat ze volledig met het vers ingenomen
water worden getransporteerd naar de turbines.
Het oudere stadium betreft vissen tussen circa 3 a 4 cm en
6 cm lengte. Tijdens de groei in dit lengte interval vindt
de volledige ontwikkeling plaats van de orientatieorganen
waardoor ook 's nachts reactie op de waterstroming mogeliik is. Soorten die 's nachts contact met de bodem_hebben
(baars. snoekbaars. blankvoorn en brasem) kunnen zich dan
tegen de stroom verzetten indien deze lager is dan de KZS.
Spiering zal passief worden meegevoerd met de stroming omdat deze zich ook 's nachts waarschijnlijk in de vrije waterkolom bevindt. De meest aannemelijke berekening van het
aantal ingezogen exemplaren lijkt bantering van het ^^^ico-volume. Er zal echter een lagere visdichtheid voor dit
volume moeten worden gebruikt. 50% van de gemiddelde IJsselmeerdichtheid. vanwege de geringere verplaatsingssnel
heid van deze vis.
Grotere vis
.
.
Onder deze categorie worden alle vissen gerekend die een
volledig ontwikkeld orientatievermogen bezitten. Het be¬
treft dus exemplaren vanaf een lengte van circa 6 cm. De
meeste soorten van deze categorie kunnen zich in principe
zowel overdag als 's nachts in de stroom orienteren en
zich bij stroomsnelheden lager dan de KZS in de stroming
handhaven. Er wordt aangenomen dat vissen die zich tijdens
de pompfase in het gebied bevinden met stroomsnelheden hoger dan hun K.Z.S. worden ingezogen.
Aangezien de pompfase plaatsvindt gedurende de nacht moet
de kritische zwemsnelheid worden gehanteerd zoals deze
geldt voor vissen gedurende de nacht. Dit betekent dat
soorten die 's nachts op de bodem rusten. snoekbaars.
baars. blankvoorn en brasem zich tegen de stroom kunnen
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verzetten. Spiering zit 's nachts waarschijnlijk in de
vrije waterkolom. Van deze soort moeten we dus aannemen
dat hij met elke stroming zal worden raeegevoerd. Bij pa¬
ling is het gedrag afhankelijk van het ontwikkelingsstadium. Opgroeiende paling zoekt 's nachts actief naar voedsel in en op de bodem, kan zich dus orienteren en zich tegen de stroom verzetten. Schieraal daarentegen migreert
actief met de stroom mee, en heeft een KZS van 0. Bij het
bepalen van de kritische zwemsnelheid moet rekening worden
gehouden met de invloed van de watertemperatuur. deze zal
lager zijn naarmate de temperatuur lager is.
De visdichtheid in het gebied voor de PAG tijdens de pompfase zal afhangen van de verspreiding van de vis tijdens
de voorafgaande periode: de turbinefase en de pauze tussen
beide fasen in. Tijdens het turbineren wordt de vis als
het ware van de PAG weggedrukt. De vis zal zich alleen
kunnen handhaven bij stroomsnelheden lager dan de KZS.
Buiten het stromingsgebied. met name ter weerszijde van de
geleidedammen zal de vis zich overal kunnen ophouden. Nadat de turbines zijn stilgezet en vervolgens de stroming
afneemt respectievelijk is opgehouden zal de vis zich
rondora kunnen gaan verspreiden over het gehele gebied voor
de PAG. De periode waarover dit plaats kan vinden bedraagt
op werkdagen maximaal circa 2,5 uur (circa 1 uur pauze +
circa 1,5 uur insteltijd voor de pompen) . In het weekend
wanneer alleen gepompt wordt zijn de perioden zonder stro¬
ming circa een halve dag. Met een zwemsnelheid van gemiddeld circa 330 ra per uur (zie hoofdstuk 5) zou de vis in
deze periode afstanden van circa 800 m (werkdagen) of groter (weekend) kunnen afleggen. Deze afstanden zijn voldoende om het stromingsgebied te kunnen bereiken. Op basis
van deze gegevens zou voor de meeste vissoorten de dichtheid in het gebied van de PAG van eenzelfde orde van
grootte kunnen zijn als die van het Ijsselmeer. Ten aanzien van schieraal kan dit niet zonder meer worden gesteld
omdat deze vis wellicht een specifiek verspreidingspatroon
heeft. samenhangend met de trek naar zee. Hij zou zich
bijvoorbeeld kunnen concentreren in de gebieden rond de
sluizen van de afsluitdijk. Dit zou betekenen dat de
dichtheid bij de PAG laag is. Indien echter de inzuigstroom tijdens de pompfase als lokstroom fungeert (zoals
bijvoorbeeld de koelwaterstroom van de centrale Bergum)
zou er voor de PAG juist een verhoogde dichtheid kunnen
voorkomen. De beste benadering lijkt toepassing van een
aantal verschi1lende dichtheden bij de berekening van de
schade.

