Levenscyclus van de parelmossel en de bedreigingen
Parasitair stadium

Wat kan men doen

om de parelmossels te beschermen ?
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• Het
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Een goed landbouwbeleid kan vervuiling
vermijden

en herstellingsmaatregelen
• Beschermingskunnen de natuurlijke schoonheid van het
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Volwassen mossel
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Margaritifera margaritifera
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Centre de recherche de la Nature,
des Forêts et du Bois
23, Avenue Maréchal Juin
B-5030 Gembloux
Tel: +32 (0)81 62 64 20
E-Mail : dncp.crnfb.dgrne@mrw.wallonie.be

ch

rw

belangrijk voor ons onderzoek

voor een milieubewust toerisme

sam

se
as
W

kunnt ons helpen ! Uw getuigenissen
• Uomtrent
nog bestaande mosselpopulaties zijn

gebieden leveren een belangrijke
• Beschermde
bijdrage om de streek aantrekkelijk te maken

t ot 100 ja ar

Glochidium

© CRNFB Th. Demol

uitzetten van jonge beekforellen (0-2 jaar)
• Het
bij het uitzetten van vis is aangeraden
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met uitsterven bedreigde soorten zoals
• Andere
de ijsvogel, de otter en de gewone beekmossel

tot 9 maand

enkele dagen

•

van een dergelijk programma ?

Wanneer de geschikte
gastheer ontbreekt, sterven
de larven

efficiënte bescherming vereist de
• Een
medewerking van iedereen
Een goede bescherming van de waterreserves
is niet alleen een zaak van de gemeentes, maar
begint bij elk huishouden

Wat zijn de voordelen

Gastheer van de larven: de beekforel
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Een goede waterkwaliteit en
temperatuur bevorderen
de ontwikkeling van de
larven

De ondergrond mag niet te
modderig zijn, anders stikken
de mossels
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natuurliefhebbers, wandelaars, vissers
• Zowel
als bewoners zullen van het herstel van de
waterlopen profiteren
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De betroffen streken

De parelmossel

Natuurpark
Bovenloop van de Sûre

ARLON

Duitsland
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Steinebrück

Ouren
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Luxemburg

Vaux-sur-Sûre

Anlier

Natuurpark Hoge Venen-Eifel
131, Route de Botrange
B-4950 Waimes
Tel: +32 (0)80 44 03 09
E-Mail : hautesfagnes.eifel@skynet.be

Martelange

Habay-la-Neuve

Meer informatie op de website :
www.mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/life/mouleperliere
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Levensduur: 80 tot 130 jaar
Afmetingen: tot 14 cm
Leefmilieu:
snelstromende waterlopen, met veel
zuurstof en weinig minerale zouten
Voortplanting: augustus en september. Parasitaire
levenswijze gedurende 9 maanden
Gastheer:
beekforel (enkel de jonge vissen
van 0 tot 2 jaar)
Statuut: met uitsterven bedreigd in België en in het
Groot Hertogdom Luxemburg, neemt in heel
zijn verspreidingsgebied alarmerend af.
De deelnemers aan het project
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Fauvillers
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Schönberg

Réserves Naturelles RNOB
3, Rue du Wisconsin
B-5000 Namur
Tel : +32 (0)81 22 36 32
E-Mail : info@rnob.be
Centre de Recherche de la Nature,
des Forêts et du Bois
23, Avenue Maréchal Juin
B-5030 Gembloux
Tel: +32 (0)81 62 64 20
E-Mail: dncp.crnfb.dgrne@mrw.wallonie.be

In 1992 werd een europees financierings-instrument
voor het leefmilieu « Life » opgericht.
Dit orgaan cofinanciert beschermingsprojecten rond
natuur en milieu.
Waarom de parelmossel ?
De zoetwatermossels, zoals de meeste waterdieren,
leiden een verborgen leven. Tot in de helft van de
20° eeuw was de parelmossel sterk verbreid in de
waterlopen van de Ardennen.
Vandaag is meer dan 90% van de populatie
verdwenen en wordt met uitsterven bedreigd.
De verantwoordlijkheid voor deze afname ligt bij
de parelvissers*, die het parelmosselbestand sterk
aangetast hebben in het verleden; de toenemende
vervuiling van de waterlopen en het geleidelijk
verdwijnen van de geschikte habitats hebben de
situatie nog verergerd.
Het Life Parelmossel project heeft tot doel het
leefmilieu en de laatste individuën van deze soort,
die tot ons natuurlijk patrimonium behoren, te
beschermen.
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Natuurpark
Hoge Venen-Eifel

Een Life-programma
Wat is dat?

Gedrukt op gerecycleerd papier - Concept: www.indigoweb.be
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Margaritifera margaritifera

De onderzochte gebieden bevinden zich in het
Natuurpark Hoge Venen-Eifel en in het
Natuurpark van de Bovenloop van de Sûre

De parelmossel
in gevaar!

* slechts 1 mossel op 1000 bevat mogelijks een parel
(zonder commerciele waarde)
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