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De pulsvisserij

Er is de laatste m aanden heel w a t te doen geweest rond de pulsvisserij. De 
voornaam ste bron van onrust was het versch ijnen van grote hoeveelheden platvis 
en enkele w ijtingen m et open wonden in de vangsten van vissers in de zuide lijke 
Noordzee. M eerdere bezorgde vissers brachten bij ons dergelijke vis binnen of 
m ailden ons foto's (fig. 1 ). Spontaan werd een verband gelegd tussen de 
beschadigde vis en de pulsvisserij. Nochtans kunnen we geen oorzakelijk verband 
tussen beide aantonen.

Figuur 1: Beschadigde pladijs en wijting die verder onderzocht werd. Wonden komen voor op verschillende 
plaatsten op het lichaam, soms bovenaan soms onderaan

Dit zag er m eer dan ernstig genoeg uit om eens nader te onderzoeken. W e gingen 
ten rade bij professor Annem ie Decostere en Koen Chiers van de facu lte it 
D iergeneeskunde, Universite it Gent.

http://www.ilvo.vlaanderen.be


W eefselsta len van zowel wonden als inwendige organen werden histologisch onderzocht. Ter hoogte van de lever, 
nier en m ilt werden geen afw ijkingen teruggevonden. Bij de stalen van de aangetaste huid konden in het 
onderliggende spierweefsel degeneratie en beginnende verlittekening worden vastgesteld (fig.2 Links). D it w ijst erop 
dat we niet te maken hebben m et heel jonge wonden m aar dat deze eerder subacuut o f zelfs chronisch (=reeds lange 
tijd aanwezig) zijn. H ierdoor is het b ijzonder m oeilijk om een uitspraak te doen over de eerste oorzaak van de wonde.

Op de preparaten konden hier en daar ook bacteriën worden waargenom en (fig.2 Rechts). Er konden evenwel geen 
bacteriën worden geïsoleerd met prim air ziekte verw ekkende eigenschappen.
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Figuur 2: Lichtmicroscopische foto’s van aangetaste huid, HE kleuring. LINKS: De aangeduide laag spoelvormige cellen duidt op beginnende 
verlittekening van de wonde. RECHTS: In de uitvergroting linksboven zien we bacteriën voorkomend in het preparaat. Onderaan, ter hoogte van de 
pijl, kunnen we ook spierdegeneratie waarnemen.

Gelijkaardige, ronde bloeddoorlopen wonden, ook zweren o f ulceraties genoemd, kunnen geassocieerd worden met 
bacteriële, parasitaire o f v ira le infecties. Eveneens kunnen ze het resultaat zijn van m echanische verwondingen (zoals 
het verlies van schubben door w rijv ing) ais ook van verzwakking door ondervoeding, hypoxie, m ilieuverontrein ig ing, 
veranderingen in zoutgehalte en andere om gevingsfactoren.

Bijgevolg kunnen verschillende oorzaken aan de basis liggen van de waargenom en wonden. Een verband met de 
pulsvisserij kon, gebaseerd op de bovenstaande bevindingen, niet bevestigd worden. Evenmin kon een 
bacterio logische o f traum atische oorzaak uitgesloten worden. B ijkom end w etenschappelijk  onderzoek is cruciaal om 
na te gaan in hoeverre pulsvissen, alleen o f in com binatie met andere factoren, wonden zouden kunnen induceren.

Zweren worden ook waargenom en tijdens de jaarlijkse m onitoring van visziekten door het ILVO. Dit werd to t nu toe 
nog m aar zelden bij de tong gezien, en zeker niet zo erg (fig.3). Onze jaarlijkse  m onitoringgegevens over 
skeletafw ijkingen en zweren bij schar tonen aan dat er geen verandering werd waargenom en over de laatste jaren 
voor skeletafw ijkingen, zelfs eerder een daling de laatste 4 jaar. M aar de aanwezigheid van zweren is vorig ja a r sterk 
gestegen, van 1% naar 6%  bij de gescreende vissen. Verklaringen hiervoor zijn er nog niet.

Figuur 3: Zweren of ulceraties werden nog maar zelden op tong waargenomen tijdens de jaarlijkse monitoring van visziekten door het ILVO.
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O ndertussen begeleiden de Universite it G ent (Faculte it D iergeneeskunde, Vakgroepen Pathologie, Bacteriologie en 
P lu im veeziekten en Morfologie, Prof. Dr. Koen Chiers en Annem ie Decostere) en het ILVO twee doctoraatsstudenten 
die gedurende 4 ja a r in detail de effecten van elektrische pulsen gaan onderzoeken. De beurzen worden gefinancierd 
door het Instituut voor Innovatie door W etenschap en Technologie (IWT). W e hopen met dit onderzoek duidelijke 
grenzen te kunnen trekken voor het gebru ik van elektrische pulsen op onze visgronden.

Dat de pulsvisserij erg succesvol is in het vangen van tong is duidelijk. ILVO volgde de aanvoer van een aantal 
eurokotters op. De aanvoer van tong in kg per zeedag is weergegeven in onderstaande figuur 4, voo r de klassieke 
boom kor en de pulskor tussen m aart 2011 en april 2012. De pulskorvaartuigen voeren opvallend m eer tong aan en 
het verschil is het grootst in de zomer. Enerzijds lijkt de efficiëntie van de pulskor voo r tong opm erkelijk  hoger dan 
voor de klassieke boomkor. Daarnaast heeft de pulskor, door zijn lichtere uitvoering, ook toegang to t de slappere 
v isgronden die voorheen niet konden bevist worden. W at dit alles betekent voo r het tongbestand in de Noordzee valt 

a f te wachten m aar ongetw ijfe ld zal dit bij de nieuwe bestandsram ingen aandachtig bekeken worden.
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Figuur 4: De aanvoer van tong in kilogram per zeedag voorde klassieke boomkor en pulskor van maart 2011 tot april 2012.

3


