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Dg faktoren die op het vissorijvermogon inwerken, kunnen 
onder de volgende kategorieën worden gegroepeerd : sch.eepska.rak- 
teriotieken, karakterictiekon van het visutig on bemanning 
(parrisch en Keir 1969)»

Tot nog toe werden slechts weinig gegevens ontrent de in
vloed van het vistuig op het visserijvermogen gepubliceerd.
Een eerste onderzoek werd uitgevoerd voor Belgische boomkorrc- 
vaartuigen die op tong bedrijvig waren en de resultaten van dit 
onderzoek zijn in onderhavig verslag weergegeven,

I1%TER^AL_en_METHODEN.

Het statistisch r.ateriaal omvat de periode april-juni 
1969 en 31 vaartuigen opererend in visvak 102 (gebied IVo) 
werden in de studie betrokken.

De aanvoergegevens zijn afkomstig van de v i s m i jndirectios 
terwijl de informaties over de visgrond en de duur van vissen 
uit het logboek werden overgenomen.

De onafhankelijke variabelen zijn :

1, Het remvornogen, zoals in de meetbrief vernield,
2, De faktor vistuig, nl, het gewicht in kg van de twee boon— 

korren, de schaatsen, de netten, de kettingen van de onder
pees en de wekkerkettingen.

Hot gewicht werd bekomen aan de hand van een vragenlijst, 
doch kontroles werden uitgevoerd bij middel van een mechanische 
dynamometer en door het berekenen van het gewicht per lengte— 
eenheid van de kettingen en de korrestokken.



2 ,

liet vistuig ouvat twee boomnetten gesleept aan stuur- on bak
boordzijde van het vaartuig. De lengte van de korrestok 
varieert tussen 4 en 7 i-i» De lengte van de grondpezen is af
hankelijk van de eigen opvatting van de visser. Voor een 
korrestok van 6 ra heeft het net een grondpees van ongeveer
O ~ _o m.

Den aantal zware "wekkers" (12 kg/ra) zijn vèèr de grondpees 
aangebracht, Deze kettingen worden net lichtere kettingen 
(4 kg/n) gekorabineerd on een"kettingtapijt" te voruen,

23. De beviste oppervlakte ; de beviste oppervlakte in ra per uur 
vissen werd bekomen door de sleepsnelheid (net tij on door d e 
sohipper opgegeven) te vermenigvuldigen net de lengte van de 
twee korrestokken,

De afhankelijke variabele was het relatief visserijvermogen. 
Dit vermogen werd berekend volgens de methode beschreven door 
G-uiland (1956). Het relatief visvernogen voor enkele "stan
daardschepen" werd berekend en het visvernogen van de overige 
vaartuigen werd bekomen door vergelijking met deze standaard- 
sohepen.

Deze veranderlijken laten toe een korrelatio-matrix, partiële 
korrelatiekoëfficiënten en regressies te berekenen.

On de regressies en de korrelaties te berekenen, werden de 
gegevens van de afzonderlijke schepen aangewend, n.a.w. de 
individuele data van het visserijvermogen, het motorvermogen, 
het totaal gewicht van het vistuig en de beviste oppervlakte 
werden opgenomen.

Tenslotte moet worden vermeld, dat voor alle estimatioo 
het signifikantiepeil werd bepaald.
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1. Tabel l(a) en tabel l(b) tonen aan dat de drie parameters 
signifikant met het visvernogen korreleren.
De laagste korrelatiekoëfficiënt werd genoteerd tussen de 
beviste oppervlakte en het visserijvermogen.
De hoogste korrelatiekoëfficiënt werd bekomen tussen het 
gewicht van het vistuig en het visserijvermogen (R = 0,4 ¿9 fn 
oen lineaire relatie en R = 0,79^ in een niet— lineaire ver
gelijking.

2, Gm de twee boonnetten met zware "wekkers" te slepen is vol
doende motorvermogen vereist (Kovart en Michielsen, 1970). 
Tabel 1 wijst er op dat de variabelen motorvermogen en ge
wicht van het vistuig met elkaar gekorreleerd zijn, zodat 
bij een meervoudige regressie muiticollineariteit optreedt 
en de regressiekoëfficiënten niet met nauwkeurigheid leunnen 
worden geschat.

3 « Uit tabel 2(a) en tabel 2(b) kan worden afgeleid, dat wanneer 
onkel het beviste gebied in acht wordt genomen, lage en niet 
signifikante korrelatiekoëfficiënten worden bekomen» Het
zelfde geldt wanneer het motorvermogen zonder het gewicht van 
het vistuig wordt beschouwd.
Eet gewicht van het tuig is echter steeds signifikant met het 
visserijvermogen verbonden, vooral wanneer het equivalent 
motorvermogen ermede wordt verbonden (Ry 2.3 = 0,727)»

4. Be regressies worden in de tabellen 3(a) en (b) weergegeven. 
De estimaties zijn signifikant, maar geen enkele van de re
gressies geeft een direkte proportionaliteit tussen het vis
seri jvermogen enerzijds en het motorvermogen, gewicht van 
het vistuig of beviste oppervlakte anderzijds.

1, Eet verband tussen visserijvermogen en bepaalde karakteris
tieken van het vistuig werd bestudeerd voor Belgische boon-



korrevaartuigen die op tong^ in een klein gedeelte van gebied 
iVc bedrijvig waren,

2. Een groot en signifikant verband werd tussen het visserij« 
vermogen en het gewicht van het vistuig bekomen,

3* G-oen enkel van de regressies toont een direkte proportionali
teit.
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Tabel 1 (a) — Korrelatienatrix (lineaire relatie)
(ss = signifikant p ^  0,01 ; s = signifikant p ̂  0 ,05)

•• r j

1 2 3 4

1 1 0,857 (ss) 0,705 (ss) 0,701 (ss)

2 1 0,686 (ss) 0,729 (ss)

3 1 0,445 (s)

4 1

1 = motorvermogen
2 = gewicht vistuig /
3 = beviste oppervlakte
4 = visserijvermogen

Ui



Tabel 1 (b) - Zerrelatienatrix (niet lineaire relatie) 
(ss = signii ikarii p^0,01 ; s = signifikant p ^ 0,05)

1 2 3 4

1 1 0,811 (ss) 0,670 (ss) 0,725 (ss)

2 1 0,668 (ss) 0,794 (ss)

3 1 0,^77 (ss)
4 1

1 = log motorvermogen
2 = log gewicht vistuig
3 = log beviste oppervlakte
4 = log visserijvermogen

O n
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Tabel 2 (a) - Partiële korrelatiekoëfficiënten (lineaire 
relatie)
(sa = signifikant p /  0,01 ; s = signifikant 
P /0,05)

Ky 1.2 = 0, 244
Ry 2.1 = 0,302 (s )
Ry 1.3 = 0,ól0 (ss)
Ry 3.1 = 0,097
Ry 2.3 = 0,ó49 (ss)
Ry 3.2 = 0,110
Ry 1.23 = 0,293
Ry 2.13 = o,4oi
Ry v_o * H io = 0,207

(y = visserijvermogen ; 1 = notorvoraogen ; 2 = gewioht 
vistuig ; 3 = beviste oppervlakte)



Tabel 2 (b) - Partiële korrelatiekoëfficiënten (niet 
lineaire relatie)
( s g  = signifikant p< 0 , 0 1  ; s = signifi
’ P < 0 ,05)

Ry 1.2 = 0, 228
Ry 2.1 = 0 , 5 H (ss)
Ry 1.3 = 0,622 (os)
Ry 3.1 = 0,018
Ry 2.3 = 0,72? (ss)
Ry 3.2 = 0,119
Ry 1.23 =■ 0,277
Ry 2.13 = 0,539 (ss)
Ry 3.12 = 0, 200

(y = log visserijvernogen ; 1 = log uotorveruogon ;
2 = log gewicht vistuig ; 3 = log beviste oppervlakt
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Tabel 3 (a) — Regressies (lineaire relatie)
(ss = signifikant p<^0,01 ; s = signifikant
p<o,05)

P = 0,89167 + 0,00642 M R = 0,701
(0,00121)(ss) (F = 28,088)(ss)
t = 5,300

P = o ,6o4i6 + 0,00096 G R = 0,729
(0,00017)(ss) (F = 32,797)(ss)
t = 5,727

P = 1,04011 + 0,00002 0 R = 0,445
(O ,00001)(s ) (F = 7,l65)(s)
t = 2,677

P = visserijveruogen 
M = motorvermogen 
G = gewicht vistuig 
0 = beviste oppervlakte
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Tabel 3 (b) - Regressies (niet^lineaire relatie)
(so = signifikant p<£0,01 ; s = signifikant 
P<0,05)

log P = - 1,16374 + 0,64884 log M R = 0,725
(O,ll44l)(ss) (F = 32,l62)(os)
t = 5,671

log P = - 2,13067 + 0,765^2 log G R = 0,794
(O,IO887)(ss) (F = 49,428)(os)
t = 7,031

log P s - 2,62527 + 0,62265 log 0 R = 0,477
(0,21316)(ss) (F = 8,533)(32)
t = 2,921

P = visserijversogen 
M = notorvernogen 
S = gewicht vistuig 
0 = beviste oppervlakte




