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Verklarende woordenlijst
Abundantie

De mate waarin iets voorkomt.

Alluviale vlakte

Overstromingsvlakte of een vlakte ontstaan door aanslibbing.

Anadroom

Het verschijnsel dat vissen, voor de voortplanting meestal periodiek, van
het zout naar het zoet water trekken.

Antropogeen

Door mensen teweeggebracht, van menselijke oorsprong.

Botter

Type vissersvaartuig o.a. gebruikt in de Scheldevisserij, voorzien van een
bun, om levende vis te transporteren. De Baasroodse palingbotters zijn
bekend.

Bun

Houten of metalen recipiënt, voorzien van gaatjes, waarin vis in het
water levend wordt bewaard.

Cyprinicole fauna

Een fauna die bestaat uit cypriniden of karperachtigen.

Cypriniden

Vissen behorend tot de families van de karpers.

Diatomeeën

Kiezelwieren een familie van de algen, dit zijn planten die in het water en
vochtige plaatsen worden aangetroffen.

Estuarien

Onderhevig aan getijstroming.

Eurytoop

Eurytope soorten zijn in staat om zich aan een brede waaier van
condities aan te passen.

Eutrofiëring

Het verschijnsel waarbij een milieu door overschot aan voedingsstoffen
zeer voedselrijk wordt. De overmaat aan voedingsstoffen in waterlopen
stimuleert de groei van algen, zodat er algenbloei optreedt. Bij het
afsterven van de algen waarbij zuurstof uit het water wordt genomen kan
zuurstoftekort optreden.

Exoten

Uitheemse soorten, soorten afkomstig van buitenland.

Fylogenetisch

De evolutionaire geschiedenis van een groep organismen of soort.

Habitatclassificatie

Een habitat is het geheel van milieufactoren dat op plant en dieren
inwerkt. Een systeem waarbij verschillende habitats gerangschikt worden
volgens verschillende eigenschappen.

Huet zonatie

Visserijbiologische zonatie binnen een waterloop van bron naar
monding, op basis van de meest kenmerkende soorten onderscheidt men
beekforel-, vlagzalm-, barbeel-, brasem- en spieringzones.
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Hybriden

Individuen ontstaan door het kruisen van ouders die tot verschillende
soorten horen.

Introductie

Ecologische definitie: Het al dan niet bewust transporteren en vrijlaten van
een soort of een genetische variëteit van een soort door de mens in een
gebied buiten het origineel verspreidingsgebied (Holcík, 1991; Cowx,
1998). Het origineel verspreidingsgebied kan worden gedefinieerd als het
gebied dat de soort innam vanaf de laatste ijstijd.

Katadroom

Het verschijnsel dat vissen, voor de voortplanting meestal periodiek, van
het zoet naar het zout water trekken.

Limnofiel

Limnofiele soorten zijn soorten die aarden in stilstaand of traag
stromende waters.

Naturalisatie

Ecologische definitie: De vestiging in het wild van vrijlevende,
zelfonderhoudende populaties van geïntroduceerde soorten die niet
worden gesteund door de mens en aldus onafhankelijk zijn (Cowx,
1998).

Niet-inheemse
soort / uitheemse
soort / exoot

Ecologische definitie: Een soort die door de mens in een gebied buiten zijn
origineel verspreidingsgebied werd gebracht (Holcík, 1991).
Definitie volgens de Vlaamse wetgeving: Diersoorten die niet of sedert minder
dan vijftig jaar voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit in het
wild voorkomen in België, met uitzondering van de soorten die de laatste
vijftig jaar een natuurlijke areaaluitbreiding kenden (BVE, 1993).

Obligaat reofiel

Soorten die alleen maar in snelstromende waters voorkomen

Paleo-ecologisch

Paleo-ecologie is de leer van de ecologie van uitgestorven levensgemeenschappen aan de hand van fossiele resten.

Palingschaar

Soort grote vork waarvan de tanden gezaagd zijn, of voorzien zijn van
weerhaken, gebruikt voor het steken naar paling. De paling blijft tussen
de getande vork steken.

Partieel reofiel

Gedeeltelijk stroomminnende soorten, deze soorten komen ook in traag
stromende waters voor.

Pathogenen

Ziekteverwekkers.

Predatie

Het verschijnsel dat sommige dieren andere dieren doden en verslinden.

Relictpopulatie

Een gemeenschap van een soort die bijna uitgestorven is en soms
gekenmerkt wordt door een versnipperde verspreiding over een
geografisch gebied.

Reofiel

Stroomminnend, soorten die aarden in snelstromende waters.

Reofiel zoet/zout

Soorten die stroomminnend zijn en zowel in zoet als zout water
voorkomen.
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Sedimentanalyse

Het onderzoek van sediment. Sediment wordt gevormd door het
bezinken van partikeltjes in het water.

Siphon

Sifon of grondduiker verschilt van een gewone duiker doordat hij niet
volledig recht is maar één of meer knikken vertoont. Een duiker is een
koker aangebracht onder een weg, dijk of kanaal e.d., die tot doel heeft
een verbinding tussen waters in stand te houden of te herstellen en de
afwatering van aangrenzende landerijen mogelijk maakt.
Legbuis.

Submerse vegetatie Ondergedoken vegetatie of plantengroei die onder water groeit.
Translocatie /
transfer

Ecologische definitie: Het al dan niet bewust transporteren en vrijlaten van
een soort door de mens in een gebied buiten zijn origineel verspreidingsgebied binnen hetzelfde continent (Holcík, 1991).

Ubiquist

Benaming voor dieren die overal voorkomen en die niet aan een bepaald
klimaat of geografische plaats gebonden zijn.

Zegennet

Een soort van visnet dat men langs de bodem van een viswater sleept,
kenmerkend is dat het net in het midden een zak heeft waarin de
gevangen vis wordt verzameld.

Zoögeografie

Dierengeografie, het onderdeel van de dierkunde die zich bezig houdt
met de leer van de verspreiding van de dieren over de aarde.
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