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Waterkrachtcentrales

DammenScheepvaartsluizen

Waterpompstations
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Europese paling (Anguilla anguilla L.)



Sargassozee

IUCN distribution data



Levenscyclus
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Problem definition
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Europese paling (Anguilla anguilla L.)
Vervuiling

Verlies aan habitat
Niet-inheemse

parasieten

Overbevissing

Klimaatverandering



Aangepast spuibeheer

Oplossingen stroomopwaartse migratie
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Glasaalgoten

Oplossingen stroomopwaartse migratie



Glasaaluitzet

Oplossingen stroomopwaartse migratie



Centrale vraag:

Kunnen zilverpalingen 
überhaupt nog de zee bereiken?



Take me down 
to the paradise city

where the eels are green
and their skin is slippy

…











Studiegebied



Waardevol habitat









Toch zijn er ook problemen



Toch zijn er ook problemen



Huidige 
stroomrichting



Eerder onderzoek (INBO): min. 20% sterfte bij passage!

Archimedes waterpompstation





Impact van migratiebarrières op gedrag?
• Migratieroutes?
• Zoekgedrag?
• Vertraging? 

Mogelijke oplossingen?

Doel
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Akoestische telemetrie



Studiegebied
Fuikvisserij  97 palingen gezenderd!

50 tal receivers



Studiegebied
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Verschillende migratieroutes
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• Hoofdroute: Westerschelde (48 palingen)

• 22 (46%) bereikten de Noordzee niet! 

Conclusie



• Hoofdroute: Westerschelde (48 palingen)

• 22 (46%) bereikten de Noordzee niet! 

• 2 barrières:

1. Pomp station

 Mortaliteit na passage

 Desoriëntatie - zoekgedrag

 Relatief korte vertraging

2. Tidale barrière

 Niet-succesvolle migratiepogingen

 Desorientatie – zoekgedrag

 Vertraging
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• Omvang van het probleem is groter dan studiegebied

Conclusie
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Stroomopwaartse migratie 

Stroomafwaartse migratie 

Oplossingen?
Vistrap



Oplossingen?
Visvriendelijke schroeven?
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Wat na het zoete water?



Righton et al. (2016) Science Advances





Temperatuur en druk (= diepte)

Gewicht 30 gr.

Drijvende oranje collar

€50 beloning

Pop-off data logger



Righton et al. (2016)









2018gezenderd = 102

2018terug = 30

2019gezenderd = 60

2019terug = 4







- Er speelt een ontzettend complexe wildernis onder water, die 
we als mens zelden te zien krijgen

- In een tijdperk met veel menselijke invloeden op de natuur 
werd die wildernis substantieel aangetast, vaak zonder dat we 
het wisten/weten

- Via state-of-the-art wetenschappelijk onderzoek, kunnen we 
gaten in onze kennis opvullen om die onderwaterwildernis 
terug te brengen, zoals de ernstig bedreigde palingpopulatie

Take home message



Bedankt!
Pieterjan.Verhelst@UGent.be


