
FISH Group 
 
The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. 
 

Project One: Fish Health 
The Fish Health project was set up in 
the very onset of RIVER. The 
primary objective of this first project 
was to capture fish and examine the 
individuals for any signs of ill-health, 
including external parasites and 
wounds. Various capture techniques 
were utilised in order to catch fish. 
Once captured, the fish were 
identified if possible, their length 
recorded and health issues noted 
and the fish were returned. If the 

group was unable to identify the fish, it was sealed in a plastic ziplock bag, labelled 
with date, location and collectors' names, and then stored in a freezer for later 
identification. 
 
It was soon realised that the task of identification to species level with any degree of 
confidence was quite difficult. In addition to this problem, Project One did not have 
standard sites or a standard unit effort by which to make comparisons between sites. 
As such, Project One was wrapped up, and based on what the Fish Group had 
already learnt, Project Two began. 
 
Prolect Two: Fish Identification and production of a species list. 
This project was established in August 1998. 
 
Aims: 
Monitoring 
$ To investigate changes in populations of estuarine fish commonly encountered by 

people using cast and seine nets over time and per unit effort, on each of the 
Ross and BohIe Rivers. 

$ To generate a species list for the Ross and BohIe Rivers to complement/compare 
with lists being generated by the Department of Primary Industry's Fisheries 
Project. 

 
and Education 
$ To produce an easy to follow guide to commonly encountered fish with notes on 

their biology and habitat requirements 
 
Equipment:     
$ Seine Net 
$ Cast Net 
$ Data Sheets 
$ Plastic Zip Lock Bags 

$ Water-proof paper 
$ Pencils 
$ Buckets 
$ Clipboards 

$ Fish Identification 
Guides, keys, lists, 
etc 

$ First Aid Kit. 
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Methods: 
 

Α Ross River Site Selection 
Four sites were selected to represent the length of the estuary. Easy access to sites was 
also a necessary factor to consider during the site selection process, not only in terms of logistics, 
but also with respect to maintaining the safety of the volunteers. A site comprises a stretch of the 
bank approximately lOOm upstream and lOOm downstream of the point of access. A suitable site 
also needed to be able to facilitate cast netting and seine netting easily and safely. The four sites 
selected were (1) the Mouth of the Ross River, (2) Gordon Creek, (3) Bicentennial Park and (4) 
Love Lane Park. For actual site details see Map FG-O0. 
 
Sampling Methodoloav 
To compare the datacollected at each site it is necessary to standardise our unit effort. 
Therefore, at each of the 4 sites, the following sampling protocol will be followed: 
 
10 casts - starting at the downstream end of the site and moving to the upstream end, conduct 10 
casts, each approximately 20 metres apart. 
5 drags - using seine nets and starting at the downstream end of the site and moving upstream, 
conduct 5 drags, each approximately 40 metres apart. The net should be dragged to a point mid-
stream before returning to the bank. At no time, should volunteers drag in water beyond the depth of 
their own mid-thighs, or if they do not feel comfortable doing so at any given time or site. 
 
Identification of SDecies 
It should be the primary aim to identify and release all fish that are caught unharmed. Where 
accurate field identification is not possible, the fish should be placed in an airtight plastic ziplock bag 
for later identification. A waterproof paper label should be placed in the bag with the fish. The label 
should contain the following information as a minimum: 
date collected, site collected (including some details eg. near a log, over a sandbar, etc.) whom it 
was collected by, the method of capture and some notes about fresh colour and behaviour. All of 
this information should be written in pencil. The fish can then be frozen, and identified at a 
scheduled identification and collation meeting. 
 

Α Βοηλε Ρ ιϖερ 
Σιτε Σελεχτιον 

Σιτε σελεχτιον φορ τηε Βοηλε Ρ ιϖερ ισ µ αδε α µ ορε διφφιχυλτ τασκ δυε το τηε ριϖερ∋σ νατυρε, ωηεν χοµ
παρεδ το τηε Ρ οσσ Ρ ιϖερ. Μοστ οφ τηε βανκσ ον τηε ΒοηΙε Ρ ιϖερ αρε στεεπ ανδ ηιγη, µ ακινγ ιτ διφφιχ
υλτ το φινδ πλαχεσ ωηερε χαστ νεττινγ ανδ σεινε νεττινγ χαν βε χονδυχτεδ σαφελψ. Φορ τηισ πριµ αρψ ρε
ασον, ονλψ τηρεε σιτεσ ηαϖε βεεν σελεχτεδ φορ τηε Βοηλε Ρ ιϖερ: (1) βενεατη τηε ΒοηΙε Ρ ιϖερ Βριδγε, (
2) ατ τηε µ ουτη οφ τηε Βοηλε Ρ ιϖερ, ανδ (3) αδϕαχεντ το τηε Βοατραµ π ατ Βυσηλανδ Βεαχη. 
 
Σαµ ∆ υνγ Μετηοδολοαϖ 
Ιν ορδερ το µ ακε χοµ παρισονσ βετωεεν τηε ριϖερσ ανδ τηε σεϖεν σιτεσ, τηε σαµ ε σαµ πλινγ προτοχολ ο
υτλινεδ φορ τηε Ρ οσσ Ρ ιϖερ ωιλλ βε φολλοωεδ ιν τηε Βοηλε Ρ ιϖερ. 

∆ υε το ποσσιβλε λογιστιχαλ διφφιχυλτιεσ ανδ σαφετψ ρισκσ (παρτιχυλαρλψ χροχοδιλεσ) ασσοχιατεδ ωιτη φιση σ

αµ πλινγ ον τηε Βοηιε Ρ ιϖερ, ιτ µ αψ βε δεχιδεδ − αφτερ

 αν ινιτιαλ τριαλ οφ µ ετηοδολ25 
ογψ ανδ σιτεσ − τηατ τηε σελεχτεδ σιτεσ αρε νοτ φεασιβλε φορ ανψ νυµ βερ οφ ρεασονσ. Τηισ ισσυε ωουλδ 
βε αδδρεσσεδ αφτερ αν ινιτιαλ σαµ πλινγ ρυν ηαδ βεεν τριαλεδ. 



Ρ εσυλτσ & ∆ ισχυσσιον 
Τηε ρεσυλτσ αρε συµ µ αρισεδ ιν ταβλεσ ΦΓ −01 ανδ ΦΓ −02. 
 
Αφτερ τριαλινγ τηε σιτεσ ανδ µ ετηοδσ ατ τηε Βοηλε Ρ ιϖερ, ιτ ωασ δεχιδεδ τηατ τηεσε σιτεσ ωερε νοτ φεα
σιβλε ανδ τηερεφορε δατα ωουλδ νοτ βε χολλεχτεδ φρορρ∼ τηε τηρεε Βοηλε σιτεσ ιδεντιφιεδ. Ηοωεϖερ, τηε
 φουρ σιτεσ ατ τηε Ρ οσσ Ρ ιϖερ ωερε σαµ πλεδ ον α φορτνιγητλψ ροτατιοναλ βασισ. 
 
Τηισ προϕεχτ ωασ εξτρεµ ελψ βενεφιχιαλ το τηε Φιση Γ ρουπ ασ ωε αρε νοω αβλε το ιδεντιφψ αρουνδ 30 φ
ιση σπεχιεσ χονφιδεντλψ ιν τηε φιελδ. Ιν τηε χουρσε οφ ιδεντιφιχατιον, τηε γµ υπ χονστρυχτεδ α ταξονοµ
ιχ κεψ το ιδεντιφψ µ υλλετ σπεχιεσ, ανδ α σετ οφ νοτεσ ον πονψφιση ιδεντιφιχατιον. Νυµ ερουσ ιλλυστρατιο
ν ωερε αλσο µ αδε ωηιχη ωιλλ βε υτιλισεδ ιν προδυχινγ τηε φιελδ γυιδε το χοµ µ ονλψ ενχουντερεδ ∀βαι
τ φιση∀ ιν τηε Ρ οσσ Ρ ιϖερ Εστυαρψ. 
Τηε προϕεχτ αλσο ηιγηλιγητεδ σοµ ε ιµ πορταντ χονσιδερατιονσ φορ φυτυρε προϕεχτσ: Ω ιτηουτ µ ορε ϖολυ
ντεερσ ιτ ισ διφφιχυλτ το σαµ πλε µ ορε φρεθυεντλψ αχροσσ εαχη σιτε. Ασ συχη, φυτυρε προϕεχτσ ωιλλ ηαϖε λε
σσ σιτεσ τηατ αρε σαµ πλεδ µ ορε οφτεν. 
 
Ιν αδδιτιον σοµ ε ιντερεστινγ τρενδσ ωερε νοτεδ: 
Ταβλε ΦΓ −01 ∋Σπεχιεσ ανδ Χαπτυρε Μετηοδ∋ σηοωσ τηατ 
Α 35.5% οφ τηε σπεχιεσ χαπτυρεδ ωερε φουνδ ιν χαστσ ονλψ. 
Α 33.3% οφ τηε σπεχιεσ χαπτυρεδ ωερε φουνδ ιν δραγσ ονλψ. 
Α 31.2% οφ τηε σπεχιεσ ωερε χαπτυρεδ ιν ειτηερ χαστσ ορ δραγσ. 
 
Μυγιλ χεπηα/ υσ ισ λικελψ το βε χαπτυρεδ ιν ειτηερ χαστ ορ δραγ νετσ1 ασ αρε τηε φουρ σπεχιεσ οφ ωηιτιν
γ χαπτυρεδ βψ τηε γρουπ, ανδ Αµ βασσιδσ ορ γλασσ περχηλετσ. 
Τετραδοντιδ φιση (πυφφερ φιση) αρε µ ορε λικελψ το βε χαπτυρεδ ιν α χαστ νετ ονλψ, ασ αρε χερταιν σπεχιε
σ οφ πονψ φιση νοταβλψ, Λελογνατυσ ∼σχιατυσ ανδ Λελογνατηυσ λευχισιχυσ. 
 
Ταβλε ΦΓ −02 ∋Σπεχιεσ ανδ Φρεθυενχψ οφ Χαπτυρε∋ ρεϖεαλσ τηατ ονλψ ονε σπεχιεσ ωασ χαπτυρεδ 62.5% 
οφ τηε τιµ ε αχροσσ αλλ τηε σιτεσ, τηισ ωασ Λελογνατηυσ εθυυλυσ. Τηε οτηερ 2 µ οστ χοµ µ ονλψ χαπτυρεδ
 σπεχιεσ ωερε Νεµ ατολοσα χοµ ε ανδ Μυγιλ χεπηαλυσ, βοτη βεινγ ενχουντερεδ ον 50% οφ οχχασιονσ. Τ
ηε µ αϕοριτψ οφ σπεχιεσ ωερε ονλψ χαπτυρεδ ατ ονε οφ τηε ειγητ σαµ πλινγ οχχασιονσ. 
 
Χυρρεντ ΜΜεεµµ ββεερρσσ  
Α Γ ραεµ ε Βυχκλεψ 
Α Τανψα Κορν 
Α Ρ αλπη Ζυλµ αν 
 
ΠΠαασστ τ ΜΜεεµµ ββεερρσσ  
Α Βριαν ∆ αϖιεσ 
Α ∆ οµ ενιχο Φαρινα 
Α ∆ οµ ενιχα Κελλαωαψ 
 
Α Καρψν Λαωρενχε 
Α Λειγη Οακλεψ 
Α ϑερεµ ιαη Τονκσ 
Α ϑυστιν Ιννεσ 
ΕΕξξππεερρττσ σ χχααλλλλεεδ δ υυπποονν::  
Α

 Χηαδ Λυνοω, Φισηεριεσ Βιολογιστ, ∆ επαρτµ εντ οφ Πριµ αρψ Ινδυστριεσ, Οονοονβα ∆ ιστριχτ Οφφι
χε, Τοωνσϖιλλε 

Α Γ ραηαµ  Ινγλισ − ϑαµ εσ Χοοκ Υνιϖερσιτψ, Τοωνσϖιλλε 
Α Μαρχυσ Σηεαϖεσ − ϑαµ εσ Χοοκ Υνιϖερσιτψ, Τοωνσϖιλλε 
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ΗΗιιγγηηεεσστ τ ΑΑχχηηιιεεϖϖεεµµ εεννττσσ  
Α

 Λεαρνινγ το ιδεντιφψ διφφερεντ σπεχιεσ οφ φιση ανδ φιση φαµ ιλιεσ, ανδ το εξαµ ινε φισ:∼ ι∋φλ ∼ διφφε
ρεντ λιγητ. 

Α
 Γ αινινγ αν αππρεχιατιον οφ προβλεµ σ ανδ διφφιχυλτιεσ ιν χονδυχτινγ α ∼λλ−σχαλε ποπυλατιον συρ
ϖεψ. 

 
ΩΩ ηηαατ τ ηηααϖϖε ε ωωε ε εεννϕϕοοψψεεδ δ ττηηε ε µµ οοσσττ  
Α Φυν ωε ηαϖε ον ουτινγσ ασ α γρουπ 
Α Τηε εδυχατιοναλ ϖαλυε οφ ουρ τριπσ 
Α Πασσινγ ον ουρ κνοωλεδγε το οτηερσ ωηο αρε ιντερεστεδ 
Α Σεεινγ Τανψα ωαδινγ ιν τηε ριϖερ ατ 8αµ  ιν τηε µ ιδδλε οφ ωιντερ 
 
ΤΤααλλλ λ ττααλλεεσσ  
8

  Αν εξπεριενχε τηατ ωιλλ νοτ βε θυιχκλψ φοργοττεν βψ Ρ αλπη ωασ ωηεν ηε ωασ σπινεδ τηρουγη 
ηισ ηανδ βψ α Στριπεδ Βυττερφιση (Σελενοτοχα µ υλτιφασχιατα) ανδ ωασ σεντ σπιννινγ ιντο α ωηιρλ
ωινδ οφ εξχρυχιατινγ παιν. Α δραµ ατιχ ταλε οφ δανγερ ανδ τρεαχηερψ τηατ µ οστ οφ ψου ωιλλ ρεχαλλ
 φροµ  ισσυε 17 οφ Ρ Ις ΕΡ  Ματτερσ. 

8
 Ρ αλπη ανδ Γ ραεµ ε κνοω τηε Ρ οσσ Ρ ιϖερ θυιτε ωελλ. Ασ α ρεσυλτ, δραγ νεττινγ ωιτη τηεµ  ωασ
 υσυαλλψ αν ιντερεστινγ εξπεριενχε. Γ ραεµ ε ωουλδ σαψ πολιτελψ ανδ υνασσυµ ινγλψ ∀Ι ωιλλ τακε τη
ισ ενδ, Τανψα, ψου∋λλ γετ τηε οτηερ ενδ∀(αλλ τηε ωηιλε πλοττινγ ηισ χυννινγ πλαν). ∀ΟΚ∀, Ι∋δ σαψ
. Ω ε ωουλδ βεγιν ουρ σεινε ιν κνεε−δεεπ ωατερ, ωηεν συδδενλψ Ι ωουλδ φαλλ ιντο α ηολε, α τρενχ
η, α χηαννελ ψου ναµ ε ιτ, Ι φελλ ιντο ιτ. Οφ χουρσε, αλλ οφ τηισ οχχυρρεδ µ υχη το τηε αµ υσεµ εντ 
οφ Ρ αλπη ανδ Γ ραηαµ . Τιµ ε ανδ τιµ ε αγαιν Ι ωουλδ φαλλ (λιτεραλλψ) φορ Γ ραεµ ε ανδ Ρ αλπη∋σ τρι
χκερψ. Ι ηαϖε χερταινλψ λεαρντ µ ψ λεσσον νοω. Τηεψ αρε ϕυστ λυχκψ Ι ωασ νεϖερ εατεν βψ α χροχο
διλε! (Ι γυεσσ Ι αµ  τοο ωηεν Ι τηινκ αβουτ ιτ) 

 
 
ΦΦυυττυυρρε ε δδιιρρεεχχττιιοοννσσ  
  
ΠΠρροοττεεχχττ  ΤΤηηρρεεεε: : ΜΜυυλλλλεετ τ &&  ΩΩ ηηιιττιιννγ γ ιιν ν ττηηε ε ΡΡ οοσσσ σ ΡΡ ιιϖϖεερ ρ ΕΕσσττυυααρρϖϖ  
Βασεδ ον τηε συρϖεψ ωορκ χοµ πλετεδ βψ τηε γρουπ ιν Προϕεχτ Τωο ανδ ουρ χονφιδενχε ιν ιδεντιφψιν
γ χοµ µ ονλψ ενχουντερεδ φιση, τηε Φιση Γ ρουπ δεχιδεδ τηατ τηε τηιρδ προϕεχτ σηουλδ βεχοµ ε µ ορε σ
πεχιφιχ. Ασ συχη, Προϕεχτ Τηρεε ωασ χοµ µ ενχεδ ον 8 Σεπτεµ βερ 
1999. 
 
ΑΑιιµµ σσ::  
1.

 Το συρϖεψ φιση βελονγινγ το τηε Φαµ ιλψ Μυγιλιδαε (µ υλλετ) ανδ τηε γενυσ Σιλλαγο (ωηιτινγ). 
Τηεσε γρουπσ ωερε σελεχτεδ φορ τηε φολλοωινγ ρεασονσ: 
ι) Μυλλετ ανδ ωηιτινγ αρε φιση τηατ ηαϖε χοµ µ ερχιαλ ϖαλυε ωιτηιν ουρ χοµ µ υνιτψ. 

 ιι)Μυλλετ ωερε ενχουντερεδ ατ εαχη σιτε τηατ ωε σαµ πλεδ ατ τηε πρεϖιουσ στυδψ (ασιδε 
  φροµ  Λοϖε Λανε Παρκ). 
 ιιι)Ω ηιτινγ ωερε νοτ ενχουντερεδ φρεθυεντλψ, βυτ ωερε µ οστ οφτεν χαπτυρεδ ατ Λοϖε 
  Λανε Παρκ ανδ τηε Μουτη οφ τηε Ρ οσσ Ρ ιϖερ. 
2.

 Το συρϖεψ φορ σεασοναλ αβυνδανχε οφ τηεσε φιση ατ τωο σιτεσ ιν τηε Ρ οσσ Ρ ιϖερ − ατ τηε µ ουτη
 ανδ µ ιδωαψ αλονγ τηε λενγτη οφ τηε εστυαρψ ατ τηε Ρ οχκψ Βαρ αδϕαχεντ το Βιχεντεννιαλ Παρκ. 

3. Το µ ονιτορ χηανγεσ ιν λενγτη/ σιζε οφ τηεσε φιση ατ εαχη σιτε οϖερ τιµ ε. 
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4.



 Το κεεπ ρεχορδσ οφ παρασιτε λοαδ ανδ οϖεραλλ ηεαλτη οφ τηεσε σπεχιεσ ατ τηεσε τωο σιτεσ οϖερ τι
µ ε (ιε χηεχκ φορ βλαχκ σποτ, ρεδ σποτ, ανδ φιν ροτ) 

5. Το κεεπ ρεχορδσ οφ ινχιδενταλ χαπτυρεσ οφ οτηερ φιση ατ εαχη σιτε. 
6. Το µ ονιτορ ωατερ θυαλιτψ παραµ ετερσ ατ τηε τιµ ε οφ σαµ πλινγ υσινγ Ρ Ις ΕΡ ∋σ νεω προβε. 
 
ΕΕθθυυιιππµµ εεννττ::  
Ασ ουτλινεδ φορ Προϕεχτ Τωο 
ανδ α ΤΠΣ 90 ΦΛ Βασιχ Ω ατερ Θυαλιτψ Φιελδ Αναλψσερ (Χονδυχτιϖιτψ, Σαλινιτψ, πΗ, Τεµ περατυρε α
νδ ∆ ισσολϖεδ Οξψγεν). 
 
ΜΜεεττηηοοδδλλσσ::  
ΑΑ  5 5 χχαασστ τ ννεετ τ ααννδ δ 5 5 δδρρααγ  γ  ννεετ τ χχααττχχηηεεσ σ ωωιιλλλ λ ββε ε χχοοννδδυυχχττεεδ δ ατ εαχη σιτε. Χαυγητ φιση ωιλλ βε 

ιδεντιφιεδ, µ εασυρεδ, τηεν ρελεασεδ ωιτηουτ ηαρµ . 
Α Τιµ εσ φορ σαµ πλινγ ωιλλ χεντρε αρουνδ τηε ινχοµ ινγ σιδε οφ λοω τιδε. 
Α ∆ ατα ωιλλ βε ρεχορδεδ ιν τηε νεωλψ δεϖελοπεδ δατα σηεετσ. 
Α Ατ λεαστ 3 ϖολυντεερσ ωιλλ βε ρεθυιρεδ εαχη σαµ πλινγ τριπ. 
 
ααδδδδιιττιιοοννααλ λ χχοοννσσιιδδεερρααττιιοοννσσ  
Ονχε µ ορε ϖολυντεερσ αρε αττραχτε
δ το τηε φιση γρουπ ωε ωουλδ λικε τ
ο σετ υπ α σεχονδ γρουπ οφ τηρεε ϖ
ολυντεερσ, ωηο χηοοσε τωο διφφερεν
τ σιτεσ ιν τηε εστυαρψ (βασεδ ον ου
ρ εξιστινγ δατα) ανδ µ ονιτορ τηεσε
 σιτεσ υσινγ τηε δεσχριβεδ οβϕεχτιϖε
σ ανδ µ ετηοδσ. 
Τηισ προϕεχτ ισ χοµ µ ενχινγ ωελλ α
νδ αλρεαδψ ωε αρε νοτιχινγ ιντερεστινγ τρενδσ ιν σιζε ανδ νυµ βερ. Τηε ρεσυλτσ ωιλλ βε ρεπορτεδ ον ιν
 τωελϖε µ οντησ τιµ ε. 
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