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Inleiding.

In I973 werd een eerste studie over de dag-en nacht- 
vangsten van tong en schol gepubliceerd (Hovart, Fonteyne 
en Vanden Broucke, 1973)*

In dit onderzoek werd vooral aandacht besteed aan :

- het belang van de dag- nachtschoinmelingen van de vang
sten voor de berekening van de stockdichtheid en de mortaliteit,

- de verklaring van deze schommelingen aan de hand van de 
bestaande hypotheses en het gedragingspatroon van tong en schol.

Onderhavige studie, die ais een aanvulling van de vorige 
moet worden aangezien, behandelt meer in het bijzonder de op
tredende verschillen in de vangstverhouding tussen dag- en 
nachtslepen van tong en schol volgens visgrond en visserijmethode, 
en van de verschillen van jaar tot jaar.

Hiertoe werden de reeds bestaande gegevens aangevuld met 
data afkomstig van een boomkorrevaartuig bedrijvig in de Liver- 
poolbaai. De onderzochte periode liep van atril 1973 Tot juni 
197^) zodat eventuele seizoenvariaties en jaarschommelingen kon
den worden nagegaan.

Materiaal en verwerking..

Een commerci'éel vissersvaartuig, uitgerust voor de boomkor- 
revisserij, heeft z.g. visserijdagboeken tijdens de visserij in
gevuld .
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Xn deze dagboeken zijn per sleep, de datura, de visgrond, 
de deccaposities bij het begin en het einde van elke sleep, de 
diepte, het tijdstip van vieren en winden, de richting van het 
getij en van de sleep, de toestand van de zee, de windrichting, 
de windkracht, de deining, de barometerstand, de zichtbaarheid, 
de totale vangst en de samenstelling van de vangst opgegeven.

Voor de periode april 1973 ~ juni 197^> met een onderbreking 
gedurende de maanden november - december 1973» werden uit de dag
boeken de dag- en nachtvangsten aan tong en schol geanalyseerd.
In totaal werden in deze periode 1.428 slepen met tongvangsten 
genoteerd. Tijdens de periode april - juni 1973 kwamen schol- 
vangsten slechts sporadisch voor, waardoor het onderzoek voor 
schol tot I.03O slepen beperkt bleef. De diepte van de visgronden 
bedroeg gemiddeld 35 Alle gegevens hebben betrekking op vang
sten uit de Liverpoolbaai.

De tuur van de slepen varieerde tussen l-g- en 2^ uur, met een 
gemiddelde van 2 uur.

De vangsten werden door de schipper geraamd (in kg) en een 
vergelijking tussen de schattingen en de werkelijke aanvoer gaf 
een maximum afwijking van 10 '70.

Slepen met schade aan het vistuig werden niet in aanmerking 
genomen.

Voor e lke reis iaet een minimum visseri jduur van 24 uur werd 
de gemiddelde vangst/uur/ sleep berekend. De vangst/h van elke sleep 
werd dan uitgedrukt in percenten t.o.v. dit gemiddelde. Elk et
maal werd in periodes van 2 uur verdeeld. Van elke sleep werd het 
tijdstip halfweg tussen vieren en winden berekend en dit tijdstip 
bepaalde in welke tijdzone de sleep plaatsgreep. Teneinde rekening 
te houden met de verschillende seizoenen werd het jaar in 6 perio
des van elk twee opeenvolgende maanden verdeeld.
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Voor elk gebied en voor elke periode werd de gemiddelde 
procentuele vangst per tijdzone berekend. Voor de datum midden 
elke reis werd tevens het uur van zonsopgang en zonsondergang 
bepaald (1).

De slepen uitgevoerd tussen zonsondergang en zonsopgang 
werden beschouwd ais nachtslepen, de overige ais aagslepen. Van 
deze na^-ht- en dagslepen werd eveneens de gemiddelde procentuele 
vangst berekend. Het al dan niet signifikant verschillen van de
ze twee gemiddelden werd nagegaan met behulp van de t-test. In 
die gevallen waar de varianties niet gelijk waren, en de t-test 
bijgevolg niet mocht worden uitgevoerd, werd de benaderings
methode van Cochran (t°) toegepast.

De vangstsamenstelling voor de verschillende periodes is 
in tabel 1 opgenomen. Benevens tong en schol werd vooral gui, 
rog, wijting en hondshaai gevangen.

Tabel 1 - Procentuele vangstsamenstelling.

Periode .....Tong Scho 1 And er e

April 1973 54 3 43
M e i - juni 33 - 42
Juli - augustus 25 17 53
September - oktober 37 20 43
Januari - februari 1974 20 41 39
Maart - april 33 24 38
Mei - juni 59

13
26

De voornaamste karakteristieken van het vaartuig en het 
vistuig worden in tabel 2 weergegeven.

(l) Belgisch-Neder landse zeemansalrnanak.
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Tabel 2 - Karakteristieken van het vaartuig en het vistuig.

Vaartuig Bruto-tonnage : ü9 T 
Motorvermogen : 5OO PK 
L.O.A. : 22, b4 m

Vistuig - Soomnet voor tong voor 7 m korrestok ; voor
zien van wekkers

- Netrnateriaal : gevlochten polyamide ;
R I33OO tex

- ilaaswijdte : 80 mm in de kuil ; 120 mm in de 
overige netdelen

- Snitverhouding buikzijde : 2/3 en 1/2
- Snitverhouding rugzijde : 1/2

Resultaten.

1. Tabel 3 en figuur 1 geven de geraiddelde procentuele 
tongvangsten per tijdsinterval. De gearceerde delen in de 
figuren duiden de tijdspanne tussen zonsondergang en zonsop
gang aan. De dag- en nachtgeraiddelden, de verhouding gemiddelde 
nachtvangst/gerniddelde dagvangst, alsook de resultaten van de 
statistische verwerking zijn in tabel 4 vervat.

Buiten de periode januari - februari 197^> vertonen alle 
periodes een toename van de vangsten naarmate het donkerder wordt. 
Na het bereiken van een maximum in de loop van de nacht nemen de 
vangsten terug af. De grootste nacht/dag verhoudingen worden ge
noteerd in de periode september - oktober '73 (1,53) en mei - 
juni '74 (l,59) • Hieruit kan echter nog niet met zekerheid wor
den besloten dat het voor- en najaar de grootste nacht/dag ver
houdingen van de vangsten vertonen. In I973 wordt immers voor 
de periode niei-- juni slechts een verhouding van 1,15 tussen het 
nacht- en daggemiddelde bekomen. De kleinste aftekening tussen 
dag- en nachtvangsten valt waar te nemen in de periode j anuari- 
iebruari 1974. De gemiddelde dag- en nachtvangsten zijn dan aan 
elkaar gelijk.



Tabel 3 - Geruiddelde procentuele tongvangsten per periode en tijdzone.

Periode
Tijdzone

april 73 
(n = 101)

mei-juni 73 
(n = 277)

juli-aug 73 
(n = 149)

sept-okt 73 
(n = 290)

--------------
jan-feb 74 
(n = 96)

maart-april 74 
(n = 311)

mei-juni 74 
(n = 204)

12-14 80 91 65 75 87 75 72
14-16 69 92 85 73 78 69 76
ló-18 bö 97 101 66 115 83 83
16-20 9 b 101 100 102 97 100 65
20-22 107 100 116 124 *2 117 106
22-24 103 115 116 124 93 115 142
0-2 110 114 124 130 98 125 146
2-4 115 109 114 116 129 113 125
4-6 109 96 120 123 89 104 112
6-8 103 92 o5 94 86 95 83
8-10 87 95 79 76 118 90 82

10-12 112 102 76 68 99 64 72
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Tabel 4 - Nacht/dag verhouding van de procentuele tongvangsten (ss = signifikant p<0,01 ; 
S = signifikant p<0,05)*

april 73 mei-juni 73 juli-aug 73 sept-okt 73 jan-feb 74 maart-april 74 iaei-juni 74
(n = 101) (n = 277) (n = I4y) (n = 290) (n = 96) (n = 311) (n = 204)

Daggemiddelde 93,5 95,6 88, 1 77,4 100, 1 85,9 82,8
n 54 185 89 131 34 147 133
s ¿5,74 29 , 52 29 ,84 30 , lo 34,47 32,34 34,31

Nachtgemidde1de 107,6 110 ,0 118 , 2 118 ,4 99,7 112,4 131,8
n 47 >2 ÓO 159 Ó2 164 71
s 28 , 72 37,17 41,18 36,56 39,38 38,39 54,73

Nachtgeniddelde/ 
Daggemiddelde 

( 0 )t of t * v 1

1,15 1,15 1,34 1,53 1,00 1,31 1,59

2,595 3,2^5(0 ) 4 ,864( 0) 10,459(0 ) 0 ,047 6,55ó (°) 6 ,863(0)
s SS SS SS SS SS
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In alle periodes waar de gemiddelde dag- en nachtvangsten 

van elkaar verschillen zijn die verschillen signifikant.

Met uitzondering van de periode januari - februari worden 
de laagste vangsten steeds rond de miadag bekomen en de grootste 
vangsten meestal rond middernacht. Gemiddeld bedraagt de verhouding 
tussen hoogste nachtvangst en laagste dagvangst 1,64.

2. Tabel 5 en figuur 2 geven de gemiddelde procentuele schol- 
vangsten per tijdsinterval. De gemiddelde dag- en nachtvangsten, 
de verhouding gemiddelde nachtvangst/gemiddelde dagvangst en de 
resultaten van de statistische analyse zijn in tabel 6 af te lezen. 
Anders dan bij tong vertonen de scholvangsten slechts een lichte 
stijging tijdens de nacht. Slechts in de periode mei - juni, met 
een nacht/dag verhouding van 1,22 is het verschil tussen dag- en 
nachtvangsten signifikant. Voor schol kan trouwens moeilijk een 
karakteristiek verloop van de vangsten, volgens de tijd waarop 
de sleep werd uitgevoerd, worden teruggevonden. De gevangen hoe
veelheid schommelt meestal van uur tot uur zoneter hierbij een wel
bepaald patroon te volgen. Uit de analyse van de vangstgegevens 
valt trouwens de grote spreiding van de vangsten op, en dit zowel 
voor de dag- ais voor de nachtslepen.

Bespreking.

1. Tabel 7 groepeert de nacht/dagverhoudingen van de tong- 
vangsten uit onderhavige en voorgaande studie (liovart, Fonteyne 
en Vanden Broucke, 1973)*

Uit ueze tabel kunnen volgende besluiten worden getrokken :

- De nacht/dag verhouding van de tongvangsten is blijkbaar 
gebonden aan de populatie. De zuidelijke Noordzee met inbegrip 
van het Kanaal en het Kanaal van Bristol vertonen grotere ver
schillen tussen de dag- en nachtvangsten aan tong dan de Liver-
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poolbaai. Bijzonder opvallend is het feit dat in de zuidelijke 
Noordzee en het Kanaal grote verschillen in de winter (verhouding 
1,62) worden waargenomen, terwijl in de winter de tongvangsten 
in de Liverpoolhaai overdag en 's nachts gelijk zijn.

- De nacht/dag verhouding van de tongvangsten voor dezelfde 
periodes verschilt van jaar tot jaar. Voor de Liverpoolbaai varieert 
deze verhouding van 1,15 in 1973 tot 1,32 in I97O-7I en 1974 voor
de periode maart - april, en van 1,15 i-n 1973 1>59 i-n 1974 voor
de periode mei - juni.

Mede door deze jaarschornaeling is het niet mogelijk de sei- 
zoenvariaties in de dag-nachtverhouding van de tongvangsten te om
schrijven, zodat hoogstens van aanwijzingen voor een seizoengeborden- 
heid kan worden gesproken. In de Liverpoolbaai schijnen in de zomer 
en het najaar grotere verschillen tussen dag- en nachtvangsten voor 
te komen dan in de winter. De zuidelijke Noordzee en het Kanaal 
daarentegen vertonen een grote nacht/dagverhouding in de winter.

2. Tabel 8 groepeert de nacht/dagverhouding van de scholvangst- 
en voor de drie bestudeerde gebieden. Voor deze soort gelden vol
gende besluiten :

- Enkel in de zuidelijke Noordzee en het Kanaal is er een 
duidelijk verschil tussen dag- en nachtvangsten. In de Liverpool
baai en het Kanaal van Bristol leveren enkel de maanden mei - juni, 
resp. maart - april signifikant grotere nachtvangsten. De dag
nacht schommelingen in de scholvangsten zijn blijkbaar eveneens 
plaatsgebonden.

- De nacht/dagverhoudingen van de vangsten zijn blijkbaar ook 
seizoengebonden. De grootste verhouding wordt genoteerd in de winter 
voor de zuidelijke Noordzee en het Kanaal, in het voorjaar voor het 
Kanaal van Bristol en in de zomer voor de Liverpoolbaai. De defini
tieve besluiten hieromtrent kunnen echter, mede door het gering aan
tal gegevens, niet worden getrokken.



Tabel 5 - Gemiddelde procentuele scholvangsten per periode en tijdzone.

Periode
Tijdzone

juli-aug 73
(n = 149)

sept-okt 73 
(n = 290)

jan-feb 74 
(n = 96)

maart-april 74 
(n = 3II)

mei-juni 74 
(n = 204)

12-14 110 102 102 83 96
14-16 83 93 IO6 99 1 74
16-18 95 98 87 97 85
18-20 100 109 97 100 89
20-22 119 104 80 86 131
22-24 9& 109 104 124 lii
0-2 102 113 113 107 114
2-4 91 95 110 101 117
4-6 110 102 103 91 106
6-8 112 110 103 105 99
8-10 85 88 100 112 87

10-12 100 78 93 101 81
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Tabel 6 - Nacht/dag verhouding van ae procentuele scholvangsten (ss = signifikant p { 0 , 0 1  

s = signifikant p <0 , 05 )

juli-aug 73 sept-okt 73 jan-feb 74 maart-april 74 mei-juni 74
(n = 149) (n = 290) (n = 96) (n = 311) (n = 204 )

Daggemidde1de 95,1 93,4 97,5 97,5 92,9
n 89 131 34 147 133
s 52,04 55,15 31,27 67,71 59,86

Nachtgemiddelde 107,2 105,5 101,6 102,9 113,4
n 60 159 62 164 71
s 51,56 51,05 42,60 69,79 44,51

Na-htgemiddelde/ 
Daggemidde1de 

( 0 )t of t' v '
1,13 1,13 1,04 1,06 1,22

1,395 1,937 0,53ó(0 ) 0,690 2 ,76I(0)
SS



Tabel 7 - Nacht/dag verhouding van de tongvangsten - samenvattende tabel.

Z-Noordzee + Kanaal Kanaal van
- --

öris to 1 Liverpoolbaai

1970 I97I 1970-71 I97O 1970-71 I97O-7I I973 1974

januari-f ebruari 
maart-april 
mei-juni 
juli-augustus 
september-oktober 
november-december 1,62 SS

1,62 SS
1 ,25 SS 1,44 ss

1,65 SS 
1,19

1,32 SS 
1,30 SS

1.15 s
1.15 SS 
1,34 SS 
1,53 ss

1,00 
1,31 SS 
1,59 ss



Tabel b - Nacht/dag verhouding van de scholvangsten - samenvattende tabel.

Z-Noordzee + Kanaal Kanaal van Bristol
________  . . .

Liverpoolbaai

1970 I97I I97O-7I I97O 1973 1974

j anuari-februari 
maart-april 
niei-juni 
juli-augus tus 
september-oktober 
november-december 1,62 ss

1,24 ss
1, 18 s 1 ,2Ö ss

1,00
0,99 1.13

1.13

1 ,04 
1,06
1 , 2 2  SS



3. Ter verklaring van het verschil in nacht/dagverhouding van 
de vangsten bij Verschillende populaties kan naar voor worden ge
bracht dat de vertikale distributie van de vis mede afhankelijk is 
van omgevingsfaktoren ais voedsel, temperatuur en zoutgehalte 
(Parrish et al., 1964).

In dit licht is vooral de faktor "voedsel" belangrijk. Sr 
bestaat een verband tussen de dagelijkse vertikale migratie van 
de vis en de voedingsorganisuen. Konstantinov (1964) stipt aan 
dat de dag en nacht vertikale migratie van de vis door de licht
sterkte op een zodanige wijze wordt beïnvloed dat hij tijdelijk 
de lagen vindt met optimale voedingsvoorwaarden.

Het verschil in dag/nachtverhouding tussen de vangsten in de 
zuidelijke Noordzee en het Kanaal, en de Liverpoolbaai zijn wel
licht vanuit deze optiek te verklaren. Er zijn nl. sterke aan
wijzingen dat de voedselvoorraden in de Noordzee groter zijn dan 
in de Ierse Zee. Dit blijkt o.a. uit de veel grotere groeisnel-
heid van tong in de Noordzee dan in de Ierse Zee (De Clerck, 1973
197^)• Dit verschil in voedselvoorraad zou dan oorzaak kunnen zijn 
van een verschil in de dagelijkse vertikale distributie van de 
tong". Een onderzoek van de maaginhoud van tong uit de Ierse Zee 
vertoonde geen verschillen volgens het uur waarop de vis werd ge
vangen (De Clerck, persoonlijke mededeling). Dit wijst erop dat 
de voedseisaktiviteit van tong uit de Ierse Zee minder gebonden 
is aan de lichtintensiteit. Anders dan in de Noordzee, waar de 
grote voedingsaktiviteit 's nachts tot grotere vangsten leidt dan 
overdag, zullen in de Ierse zee ae nachtvangsten dus kleinerever- 
schillen met de dagvangsten vertonen.

Het verschil in vangstverhouding tussen dag- en nachtslepen
voor overeenkomstige periodes in velschillende jaren kon slechts
voor tong, gevangen in de Liverpoolbaai, worden nagegaan. De enige 
kontroleerbare parameter die tussen beide jaren verschilt, en ais 
verklaring kan gelden, is de vangst per uur, zijnde een maatstaf
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voor de stockdichtheid. De vangst/uur voor de periode maart- 
april is 1,7 maal groter in 1973 dan in 197^» voor de periode 
mei - juni is de vangst/uur in 1973 1>9 maal groter dan in 197 -̂ 
Een vergelijking van de vangsten volgens dag-of nachtslepen 
(tabel 9) leert dat bij een verhoging van de stockdichtheid voor
al de dagslepen meer rendabel worden. Voor de periode maart - april 
was een verhoging van 1,8 voor de dagslepen genoteerd tegenover 
1,6 voor de nachtslepen ; voor de periode mei - juni bedraagt de 
toename resp. 2,2 en 1,6. Een toename in de stockdichtheid resul
teert aldus in een vermindering van de na ht/dag verhouding van 
de vangsten.

Onderhavige studie laat ook toe de invloed van het vistuig 
op de nacht/dagverhouding van de vangsten nader te omschrijven. 
Tabel 10 geeft een overzicht van de in de literatuur terug te 
vinden gegevens over de nacht/dagverhouding van de tong- en schol- 
vangsten. Voor tong worden door alle onderzoekers hogere vangsten 
bij nacht dan overdag opgegeven. Alle gegevens hebben betrekking 
op de bordenvisserij. Veel grotere nacht/dagverhoudingen werden 
bekomen dan in onderhavige studie (tabel 7)*

Volgens Parrish et al. (1964) graaft tong zich over dag in 
de bodem in en graaft zich dieper in wanneer de trawl nadert, zo
dat de vangstefficiëntie wordt verlaagd, ’s Nachts is tong min
der ingegraven en meer actief even boven de bodemoppervlakbe, waar
door het ontsnappen aan het vistuig afneemt. Kruuk (I963 ) vond 
dat de ingegraven tong moeilijk uit de bodem is weg te krijgen en 
stelde voorop dat een trawlnet, met of zonder wekkers, over dag, 
tong niet op een efficiënte wijze zou kunnen vangen. De grotere 
nacht/dagverhoudingen aan tong bij de bordenvisserij dan bij de 
boomkorrevisserij, bedreven met kettingmatten en/of wekkers, wijst 
echter wel op het vangen van ingegraven tong over dag.
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Tabel 9 - Analyse van de tongvangsten (kg/h) tijdens de periodes 
maart - april en niei - juni 1973 en 1974.

Algemeen gemiddelde Daggemiddelde Nachtgemiddelde

maart-april 1973 31,2 29,2 33,6
1974 18,8 16, 1 21,1

raei-juni 1973 23,2 22,4 25,5
1974 12,4 10,3 16,3

maart-aori 1 All e en „gemiddelde, '22= 3.1.,. g.s , -
p A lg e m e e n  g e m id d e ld e  '74  18,8 ’ ?

Daggemiddelde '73 
Daggemiddelde /r/k~

Ä 2 j ,£z _  ^  g

16,1* 1,0

Nachtgemiddelde '73 '33,6
Nachtgemiddelde '74 21,1 = 1,6

mei-juni Algemeen gemiddelde '73 23 > 2 , g
Algemeen gemiddelde ,r]k~ 12,4*

Daggemiddelde /73 22,4
Daggemiddelde'74* 10,3 =  2,2

Nachtgemiddelde '73 25,5
Nachtgemiddelde/r]k~ 16,3 = 1,6
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Er is echter meer. De vangstefficiëntie van de bordenvis

serij hangt grotendeels af van het samenscholingseffekt veroor
zaakt door vislijnen, borden, oplangers en de aard van de bodem. 
Blaxter et al. (1964) hebben uit hun experimenten kunnen aantonen 
dat visuele faktoren in sterke mate de gedraging van de vis ten 
opzichte van het net beïnvloeden. De aard en omvang van de reak- 
ties ten opzichte van het vistuig hangt voornamelijk af van de 
lichtintensiteit, de transparantie van het water en de optische 
eigenschappen van het vistuig zelf. Vanuit deze optiek is het 
duidelijk dat de vangsten bij de bordenvisserij, anders dan bij de 
boomkorrevisserij, in sterke mate aúllen worden beïnvloed door het 
tijdstip van de dag waarop de slepen worden uitgevoerd.

Ook voor schol worden doorgaans bij de bordenvisserij grotere 
verschillen tussen dag- en nachtvangsten genoteerd dan bij de boom
korrevisseri j (tabellen 6 en 10). Het beeld over de nacht/dagver
houding van de vangsten is echter niet zo duidelijk. Sommige 
auteur's melden grotere dag- dan nachtvangsten, anderen stelden het 
tegenovergestelde vast. Daarenboven blijkt de verhouding van de 
dag- en nachtvangsten bij schol in grote mate afhankelijk te zijn 
van de fysiologische toestand van de vis. Volgens de Groot (1964) 
zijn tijdens de paaitijd (januari - februari) de nachtvangsten 
groter dan de dagvangsten, daar waar het omgekeerde werd vastge
steld tijdens de rest van het jaar. Forster (1953) stelde vast dat 
de paaiaktiviteit het meest intens was bij valavond.

Het weinig duidelijk beeld van de verhouding tussen dag- en 
nachtvangsten bij schol, zowel bij de borden- ais bij de boomkor
revisseri j, maakt het bijzonder moeilijk de invloed van de visserii- 
techniek op het dag-nacht effekt bij deze vissoort na te gaan.

De gegevens verzameld over de verhouding tussen de dag- en 
nachtvangsten van schol in de Liverpoolbaai bevestigen dan ook het 
besluit getrokken in de vorige studie.



Tabel 10 - Vangstverhoudingen voor tong en schol (a).

Vissoort Gebied Tijdstip Grotere 
vangsten 
Dag Nacht

Verschil Bron

Tong - 
Solea solea

Noordzee
Noordzee

- +
+ ca 2 maal

Cunningham (I890)
Redeke (1905)

Noordzee in de loop v.h. jaar (o.s.) + - Stam (I952)
Noordzee januari-juli + ca 3 j 2 maal Boerema et al (1952)
Noordzee in de loop van het jaar + ca 2,3 maal de Groot (niet ge

publiceerd )
Noordzee mei-augustus (o.s.) + 2,5 maal de Veen (pers. me

dedeling )
Noordzee maart-sept ember + 1,4-1,7 maal de Veen (pers. me

dedeling )
Noordzee in de loop van het jaar + 2 ,5 maal Woodhead (1964)

Schol
Pleuronectes platessa

Clyde
Noordzee

april-oktober (o.s.) 
geheel het jaar (o.s.)

+
+

2-4 maal Bagenal (1958 ) 
Boerema (1964)

Noordzee januari-februari + ca 2,5 maal de Groot (1964)
Noordzee maart-december + ca 1,3 maal de Groot (1Ç64)
Noordzee ma ar t - d e c er.ib e r + 2 maal Kempel (1964)
Noordzee in de loop v.h. jaar (o.s.) + 2 maal Parrish et al (1964)
Noordzee april-mei (o.s.) + ca 1 ,5 maal Woodhead (1964)
Noordzee niei-augustus + ca 1,2 maal de Veen (pers. me

dedeling

(a) Bron : overgenouen (en aangevuld) van de Groot (1967)*
o.s. : onderzoekingsvaartuig
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De verschillende resultaten, bekomen door verschillende on
derzoekers, omtrent de dag-nachtverhouding van de vangsten bij 
schol zijn wellicht te verklaren door het relatief belang van ver
schillende oorzakelijke faktoren ; in sommige gevallen kunnen de 
invloeden van deze faktoren, werkend in tegenovergestelde rich
tingen, elkaar kompenseren, waardoor geen werkelijk verschil tussen
dag- en nachtvangsten wordt bekomen, of zij kunnen resulteren in
één of andere richting naargelang de soort, grootte, het gebied, 
het tijdstip en de visserijtechniek. In deze visserijen waar de 
dagvangsten groter zijn dan de nachtvangsten is het waarschijnlijk 
dat de voornaamste faktor de schommelingen in de vertikale distri
butie tijdens een etmaal is, bepaald door de aanwezigheid van voe
dingsgewoonten, die kunnen veranderen volgens visgrond en seizoen. 
Waar daarentegen de nachtvangsten groter zijn dan de dagvangsten 
moet de hoofdoorzaak worden gevonden in de verschillen in de vis
uele reakties van de vis op het vistuig.

Samenvatting en besluiten.

1. Aan de hand van gegevens uit visserijdagboeken, afkomstig 
van een boomkorrevaartuig bedrijvig in de Liverpoolbaai, werd voor 
de periode april 197J -juni I974, met een onderbreking tijdens de 
maanden november en december, de verandering van de tong- en schol- 
vangsten gedurende een etmaal onderzocht. De resultaten werden 
vergeleken met deze van een vroegere studie, evenals met deze be
komen door andere onderzoekers, teneinde een vergelijking tussen 
verschillende gebieden en visserijtechnieken mogelijk te maken.

2. Voor tong werden betrekkelijk duidelijke resultaten be
komen. De nachtvangsten zijn in praktisch alle periodes groter 
dan de dagvangsten ; enkel in de periode januari - februari zijn 
zij aan elkaar gelijk.
Voor schol daarentegen werd minder aftekening bekomen. De nacht
vangsten zijn gelijk aan/of slechts weinig groter dan de dagvang
sten .
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3. Het verschil tussen de nacht/dagverhouding van de vangsten 
uit verschillende populaties is wellicht te wijten aan een ver
schil in omgevingsfaktoren met de voedselvoorraad ais belangrijkste 
parameter.

4. Het verschil in vangstverhouding tussen nacht- en dag- 
slepen voor overeenkomstige periodes uit verschillende jaren kon 
slechts voor tong, gevangen in de Liverpoolbaai, worden nagegaan. 
Een aanwijzing voor het verklaren van de optredende verschillen 
kon enkel in het verschil in stockdichtheid tussen de jaren 1973 
en I974 worden gevonden.

3 . De invloed van de visserijmethode op de nacht/dagverhou
ding van de vangsten kan voor tong worden nagegaan. Er blijkt dat 
de optredende verschillen tussen de borden- en boomkorrevisserij 
vooral te wijten zijn aan twee faktoren, met name het gebruik van 
zware wekkers in de boomkorrevisserij en het verschil in optuiging, 
waardoor de vangstefficiëntie in de bordenvisserij in grote mate 
afhankelijk is van de lichtintensiteit en de bodemgesteldheid. De 
invloed van de visserijmethode op de dag/nachtschommelingen van 
de scholvangsten kon niet worden achterhaald vanwege de sterk uit
eenlopende vaststellingen. De verschillende resultaten zijn wel
licht te verklaren door het relatief belang van verschillende 
zakelijke faktoren.
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