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Aandeel grote vissen en visserijdruk, 1970-2011
Indicator | 13 november 2012
U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
Het aandeel grotere vissen in de Noordzee is de laatste decennia afgenomen.

Download figuur [2]
Download data (xls) [3]

Verschuiving van lengtesamenstelling
Er is een verschuiving opgetreden in de lengtesamenstelling van de visgemeenschap in de
Noordzee. Dit blijkt uit boomkorsurveys die jaarlijks worden uitgevoerd op het Nederlands Contentaal
Plat (NCP). In deze survey bestond vóór 1980 meer dan 30% van het vangstgewicht uit vissen groter
dan 25 cm. Dat percentage is in de periode daarna flink afgenomen. Het vijfjarig gemiddelde is in de
laatste jaren echter wel gestabiliseerd en laat zien dat 8% van de vispopulatie uit vis groter dan 25
cm bestaat. Verschuivingen in de lengtesamenstelling van een vispopulatie kunnen meerdere
oorzaken hebben:
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de visserij vangt de grote individuen weg, waardoor er een verandering in leeftijdsopbouw in
de visgemeenschap plaatsvindt;
er treden genetische veranderingen op waardoor vissen minder snel groeien en op hogere
leeftijd kleiner zijn;
de grotere vissen migreren naar andere gebieden waardoor alleen de kleine exemplaren nog
gevangen kunnen worden.

Invloed van temperatuur
Onderzoekers van IMARES en NIOZ (Teal et al., 2012) hebben voor schol en tong per soort gekeken
naar de verschillen in de kwaliteit van de natuurlijke leefomgeving (habitat) in twee jaren met
uiteenlopende temperatuur en voedselcondities. Hiervoor hebben ze twee modellen gebruikt: een
dynamisch energie-budgetmodel van beide vissoorten en een ecosysteemmodel voor temperatuur
en voedselcondities. Door de resultaten van de modellen te combineren is de kwaliteit van de
natuurlijke leefomgeving per vissoort en per jaar in de Noordzee in kaart gebracht.
De warmste temperaturen zorgen dicht langs de kust voor een verslechtering van de kwaliteit van
de leefomgeving voor schol. Het zou daarom voor schol verstandig zijn om naar dieper water te
gaan. Dit komt overeen met de waarnemingen in het veld. De modellen bevestigen dat de
verandering in temperatuur de meest voor de hand liggende verklaring is voor de verandering in
verspreiding van schol.
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Technische toelichting
Naam van het gegeven
Aandeel grote vissen
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Omschrijving
Aandeel van vissen groter dan 25 cm in de vangst op basis van biomassa.

Verantwoordelijk instituut
IMARES

Berekeningswijze
De biomassa wordt berekend aan de hand van lengte-gewichtrelaties die uit de literatuur of uit eigen
data bekend zijn. De hoeveelheid vis > 25 cm is uitgedrukt als percentage van de totale hoeveelheid
gevangen vis per jaar.

Basistabel
SNS 1969-2011, 3e/4e kwartaal. 2003 ontbreekt omdat in 2003 alleen een bemonstering in het
voorjaar is uitgevoerd.

Geografisch verdeling
NL kustzone

Andere variabelen
Datum, tijd, vispositie, beviste afstand, trekduur, temperatuur, lengte vis (alle vissoorten), epifauna
(aantallen), leeftijdsgegevens diverse vissoorten.

Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
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Opmerking
In de update in 2012 (tot en met 2011) zijn de lengte-gewichtrelaties van een aantal soorten
gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan in de
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biomassa.
Vanaf de update in 2010 (tot en met 2009) zijn de noordelijkste raaien uit de analyse verwijderd
aangezien deze sinds 1994 niet meer bemonsterd zijn. Dit heeft geen consequenties op de patronen,
maar wel op de biomassa-gegevens per jaar tot en met 1994.

Betrouwbaarheidscodering
C. Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is
grotendeels gewaarborgd
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