Likona-Vissenwerkgroep 3 april 2010

Eerste afvissing van het jaar 2010: bemonstering van de
Munsterbeek.
Samenkomst: 8.00 u kerk van Munsterbilzen

Het traject v/d Munsterbeek wordt vandaag op 9 plaatsen bemonsterd en dit telkens over een
afstand van 100 m.
Eric Stoffelen meet telkens de watergeleiding.

Vandaag zal Thierry Gaethofs voor het eerst
de nieuwe Bretschneider uittesten.

De vissoorten die worden aangetroffen zijn: driedoornige stekelbaars,
baars, zonnebaars, riviergrondel, giebel, Amerikaanse hondsvis, blankvoorn,
blauwbandgrondel, zeelt en Amerikaanse dwergmeerval

Blauwbandgrondel

Zeelt

Amerikaanse dwergmeerval

Thierry en Rigo in actie

Tellen, meten, noteren en fotograferen

Aan de Kriekaerthoeve in de Kanaaldijkstraat te Eigenbilzen is het pas echt raak; bingo!
De beekbodem is hier erg zandig, het is geel zand met een dikte van ca. 50 cm.
Wegens een plaatselijke ruiming is plantengroei zo goed als niet aanwezig.
De watergeleiding bedraagt 179ms/cm.

Maar liefst 8 beekprikken
mogen we hier noteren!

De zeldzame beekprik, adulte exemplaren met ogen en 7 duidelijk ronde kieuwopeningen op
de kieuwkorf.

De beekprik behoort tot de klasse van de
rondbekken.
Volwassen exemplaren, lengte ca. 15 cm,
bezitten een zuigmond met hoornige
tandjes.

De beekprik leeft gedurende 3 tot 6 jaar als
blinde larve in de beekbodem.
De larve heeft 7 kieuwspleten en een
hoefijzervormige mondlip

En het feest is nog niet gedaan!
De volgende stroomopwaartse bemonstering van de Munsterbeek te Gellik-Eigenbilzen levert
opnieuw 12 beekprikken op waaronder 2 jonge larven met een lengte van elk ongeveer 5 cm.
De watergeleiding die hier werd gemeten bedraagt 172ms/cm, de beekbodem is zandig en
modderig.
Als afsluiter van deze hoogdag, maar toch als kers op de taart, treffen we in de poel van
Hoeffaert o.a. vinpootsalamander, kleine watersalamander, middelste groene kikker en
invertebraten als gewone- en grote geelrand, waterschorpioen, libellelarve e.a.
Bijgevolg een eerste visdag die kan tellen.
Is dit misschien een voorbode van een prachtig visseizoen?
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