
DER ATLANTISCHE LACHS E.V.

DE TERUGKEER
 VAN DE ZALMEN

LIDMAATSCHAP

JA, IK DOE MEE!
MAAK ME LID

       �Samen maken we het mogelijk�

De vereniging �Der Atlantische Lachs e.V.� zet zich in

voor het herstel van de zalm en zijn ecologische en socio-

economische betekenis.

Voorzitter

Dr. Rainer Hagemeyer

Registratienummer 4257 Gerechtshof Essen

Adres:

Der Atlantische Lachs e.V.

Stauseebogen 23

45259 Essen

Tel   0049 700 / 33 75 22 47

Fax 0049 700 / 33 75 22 44

E-mail: info@lachsverein.de

Internet: www.lachsverein.de

Het lidmaatschap staat open voor personen en

rechtspersonen (verenigingen, bedrijven of instellingen).

Het lidmaatschap bedraagt 50.-� per jaar.

Bankgegevens:

Bank:                        Volksbank Oberberg eG Wiehl

Bankrekening:          55 555 010

Bankcodenummer:   384 621 35

IBAN nummer:          DE63 3846 2135 0055 5550 10

BIC:                           GENODED1WIL

Maak gebruik van ons aanmeldingsformulier op Internet

(www.lachsverein.de) of stuur onderstaand formulier

in:

Aanmeldingsgegevens:

Naam / Voornaam     _____________________________

Straat / Huisnummer _____________________________

Plaats                        _____________________________

Postcode                   _____________________________

Land                           _____________________________

Telefoon                    _____________________________

E-Mail                       _____________________________

Plaats, datum

en handtekening       _____________________________



DE RESULTATEN DE PROJECTENWAAROVER GAAT HET?

DE DOELEN

De zalm is in vele riviersystemen van Europa uitgestorven

of ernstig bedreigd.

Dit komt bijvoorbeeld door overbevissing op zee,

migratiebelemmering en milieuvervuiling in de rivieren.

Het primaire doel is de verbetering van de waterkwaliteit en

structuur van de waterwegen zodat de zalm weer kan

inburgeren. Om dit te realiseren is internationale samenwerking

nodig en wij staan open voor samenwerking met iedereen die

werkt aan de terugkeer van de zalm.

- Het Zalmcentrum

Een mijlpaal was de bouw van het Zalmcentrum in het

jaar 2001. Dit centrum staat op het terrein van de regionale

energieproducent Mark-E aan de stuwdam van de rivier

de Haspe (Hasper Talsperre) in de buurt van Hagen. Hier

wordt door vrijwilligers van de Zalmcentrum-vereniging

gezorgd voor de kweek van zalmeitjes tot jonge zalmen.

Die zalmeitjes worden

deels gewonnen uit

volwassen zalmen die in

het Rijnsysteem zijn

teruggekeerd.

- Publiciteit

In 2006 werd een informatieve CD

gemaakt over de zalm. Deze CD

werd in een oplage van 4500

exemplaren gratis verdeeld over

scholen in heel Duitsland. Onder

de titel van: -de Terugkeer van de

Zalmen-  worden de doelen en

activiteiten van het herintroductie-

programma en de levenscyclus van

de zalm behandeld. Het is mogelijk

om deze informatie te downloaden via de homepage

www.lachsverein.de. De vereniging organiseert informatieve

presentaties en rondleidingen in het Zalmcentrum voor

educatieve doeleinden voor scholen en universiteiten.

- Samenwerking

Wij werken samen met meerdere initiatieven zoals het

Trekvisprogramma van Noordrijn-Westfalen en projecten

in Rijnland-Pfalz, Hessen en Neder-Saksen. Op internationaal

gebied wordt er samengewerkt en informatie uitgewisseld

met Nederlandse en Belgische experts en wetenschappers.

De zalm is een symbool voor

schoon water en een

ongeschonden natuur. De

vereniging �Der Atlantische

Lachs e.V.� heeft een

visioen: het herstellen van

de zalmpopulaties van de

zee tot aan de Duitse

rivieren waar de zalm zich

voortplant.

Deze ambitie vergt

toewijding, expertise en veel

geld.

Helpt u ons dit te

verwezenlijken � want

alleen samen kunnen we

dit mogelijk maken.

De herintroductie van zalmen in de

Elbe, Weser en Rijn heeft al tot

resultaten geleid: Uitgezette zalmpjes

zijn teruggekeerd als volwassen

exemplaren en planten zich voort!

Van de genomen maatregelen

profiteren ook andere soorten

trekvissen zoals de elft, zeeforel,

rivierprik en paling. Het telkens onder

de schijnwerpers brengen van deze

zaak voor een breder publiek, heeft het bewustzijn van het

belang van de vissen voor een gezonde waterecologie sterk

vergroot.Een mooi voorbeeld van de inspanningen voor het

herstellen van migratieknelpunten is de realisatie van een

vistrap in Gambsheim aan

de Boven-Rijn  in de zomer

van 2006.

Op onze homepage

www.lachsverein.de vindt

u een overzicht van onze

activiteiten.

Links: 1. Afstrijken van eieren;

2. Broedkast;  3. Zalmbroed net

voor het uitkomen

Midden: 1. Het Zalmcentrum aan

de Hasper Talsperre;

2. Vistrap; 3. Filmopnames;

4. Elektrisch vissen;

5. Uitzetten van kleine zalmen

Rechts: 1. Hal met kweekbekkens;

2. Bezoekersgroep;

3. Teruggekeerde zalm

Ommezijde:

1. Springende zalm;

2. Vistrap bij Buisdorf;

3. Parr;

4. Elektrisch vissen


