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Dit artikel geeft een sam envatting van een project w aarbij 
men een beeld w il krijgen over de verschillen in groeisnelheid  
bij zeevissen vroeger en nu, en over de achterliggende oorza
ken van deze verschillen. De sterk toegenom en visserijdruk  
op sommige dem ersale vissoorten doet imm ers verm oeden  
dat het groeipatroon van deze soorten is gew ijzigd. In  dit pro
ject, gesubsidieerd door de Europese Gemeenschap, werd  
sam engew erkt m et in s titu ten  u it België, Nederland en 
Engeland. Archeologische vondsten in Vlaanderen hebben een 
bijzondere rol gespeeld in deze studie.

Van veel diersoorten is bekend 
dat hoge populatiedichtheden 
leiden to t een vertraagde groei 
en omgekeerd. De voedselvoor
raad speelt hierbij een hoofd
rol: veel vissen (dus hoge 
dichtheden) betekent m inder 
voedsel per individu en dus 
tragere groei. Groei die afhangt 
van de dichtheid kan voor
komen tijdens de verschillende 
groeifasen van een vis. Over 
het algemeen wordt een onder
scheid gem aakt tussen de 
opgroeiende (juveniele) fase en 
de volwassen (adulte) fase. Bij 
sterke bevissing is de groei van 
vissen voornamelijk afhankelijk 
van de dichtheid tijdens de 
juvenie le fase. Tijdens de 
adulte fase van sterk beviste 
soorten is de groei blijkbaar 
onafhankelijk van de d ich t
heid—er is dan immers genoeg 
voedsel voor een sterk uitge
dund visbestand.

Gaat een analoge redenering op 
voor zwak of niet beviste po
pulaties? Er is een hypothe-se 
die zegt dat de groei van niet of 
zwak geëxploiteerde visbe
standen zowel in de juveniele 
als in de adulte fase afhankelijk 
is van de dichtheid. Deze ver
onderstelling is gesteund op 
vroegere studies. Na de Tweede 
Wereldoorlog was er een duide
lijke dichtheidstoename van de 
visbestanden. De Noordzee was 
tijdens de oorlog ais het ware

een marien reservaat. Bij 
Noordzeeschol ging de om- 
vangstoename van het bestand 
gepaard met een afname in de 
groei. In de Baltische Zee daar
entegen, nam de groeisnelheid 
af in de eerste helft van de 20e 
eeuw ten gevolge van de toege
nomen visserijdruk (en dus een 
kleiner bestand).

Om bovenstaande hypothese te 
toetsen is informatie nodig over 
de groei van enkele vispopula- 
ties in een periode met lage 
bevissing—dus vóór de indus
trialisering van de visserij. Aan
gezien er van visserij-onder- 
zoek vóór het einde van de 19e 
eeuw nauwelijks sprake was, 
dient de basisinformatie voor 
dergelijke studies op een ande
re manier achterhaald te wor
den. De analyse van fossiele 
otolieten vorm t een uitstekend 
alternatief om de groei van 
vissen uit vorige eeuwen te 
reconstrueren.

Fossiele otolieten (schol, ka
beljauw, schelvis en koolvis) 
werden verzameld tijdens op
gravingen op sites van voor
malige vissersdorpen aan de 
Belgische kust (Raversijde) en 
de Schotse kust (Robert's 
Haven), en uit beerputten van 
Belgische middeleeuwse steden 
(Brugge en Mechelen). Zo'n 
1300 otolieten werden onder
zocht. Een eerste analyse van

deze fossiele otolieten wees op 
een overwicht van relatief jonge 
vissen (2-6 jaar oud). Op de 
site te Mechelen echter, werden 
ook otolieten van oudere en dus 
grotere kabeljauw teruggevon
den. Dit w ijs t erop dat de 
grotere vissen naar het binnen
land verhandeld werden, en dat 
de kleinere vissen in de vissers
dorpen zélf geconsumeerd 
werden.

W at zijn otolieten ?

Otolieten zijn oorsteentjes 
die in het gehoororgaan van 
vissen worden teruggevon
den. Ze spelen onder andere 
een rol bij het waarnemen 
van geluid en drukverande
ringen, en ze fungeren ais 
evenwichtsorgaan. Net zals 
bij bomen, vertonen ze in 
de gematigde streken sei- 
zoenale groeiringen. Elke 
nieuwe ring komt overeen 
met een nieuw levensjaar, 
en op die manier kan de 
leeftijd van een vis bepaald 
worden (zie Figuur).

Analyse van de groeipatronen 
van otolieten geeft een idee 
over de groeisnelheid van vis
sen. Uit de afstand tussen twee 
opeenvolgende groeiringen kan 
de lengtetoename van een vis 
gedurende dat ja a r afgeleid 
worden. De vergelijking van de 
afstanden tussen opeenvolgen
de groeiringen bij fossiele en 
hedendaagse otolieten geeft 
een idee over de groeisnelheid 
van vissen vroeger en nu. Op 
die manier kunnen de gemid
delde lengte en groeisnelheid

Otoliet van een zesjarige schol, de groeiringen zijn aangeduid. De afstand tussen twee opeen
volgende groeiringen is een m aat voor de groei tijdens dat jaar.



van vis vóór en na de industria
lisering van de visserij bepaald 
worden.

Vergelijking van de groeisnel- 
heden bij vissen uit de verschil
lende perioden leert ons o.m. 
het volgende. De huidige groei
snelheid van schelvis en van 
kleine schol en kabeljauw is 
hoger dan vroeger. Bij koolvis 
en bij grote schol en kabeljauw 
daarentegen, zien we geen ver
andering in groeisnelheid.

Wanneer de groeisnelheden van 
schol uit de vorige eeuwen ver
geleken worden met deze in 
1900, 1930 of 1950, dan stellen 
we geen verschillen vast. De 
groei van juveniele schol neemt 
dus enkel toe in de jaren '60 en 
'70 ten opzichte van de jaren 
'50 en eerder. De oorzaak hier
van is eutrofiëring (m et ais 
gevolg overaanbod aan voed- 
selelementen) en de introductie 
van de boom korvisserij. Bij 
kabeljauw is groeitoename 
enkel du ide lijk  bij otolieten 
afkom stig van de Belgische 
sites. Deze toename is vermoe
delijk gerelateerd met een s tij
ging van de watertemperatuur 
in de zuidelijke Noordzee.

Op het eerste zicht kunnen we 
besluiten dat er geen bewijs is 
voor een toename in de 
groeisnelheid bij volwassen 
vissen door de industrialisering 
van de visserij. Dit impliceert 
dat vóór de industrialisering 
de groei bij volwassen vissen 
niet afhankelijk was van de 
dichtheid. Deze vastste lling 
staat in fel contrast met 
eerdere rapporten én met de 
vooropgestelde hypothese (zie 
hierboven).

Voldoende voedsel In de 
Noordzee zorgt ervoor dat de 
groei b ij volwassen vissen 
n ie t a fhangt van hun 
dichtheid. Gedurende de 
juven ie le  fase spelen dicht- 
heidsafhankelljke processen 
wel een grote rol. W ellicht 
zorg t de na tuur ervoor dat 
tijdens de adulte fase een 
bepaalde dichtheid niet over
schreden wordt. Een soort 
zelfbeperking en bescherming 
dus. Verder onderzoek is nodig 
om deze hypothesen te 
testen. Duidelijk Is, dat ook 
archeologie en visserij-onder- 
zoek elkaar gemakkelijk kun
nen vinden, hoe gek het ook 
klinkt.
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Uit de to t dusver verrichte  
studies naar de milieueffecten 
van de boomkorvisserij b lijk t 
dat de fysische verstoring van 
de visgronden geen dram ati
sche proporties aanneemt. Op 
biologisch vlak is de ernst van 
de impact m inder duidelijk en 
hebben mariene biologen voor
alsnog geen consensus bereikt. 
Het effect op de verschillende 
soorten is immers dikwijls pas 
op lange term ijn merkbaar en 
betrouwbare referentiepunten  
in het verleden z ijn  sp ijtig  
genoeg n ie t steeds voor
handen. Onbeviste referentie- 
gebieden in de onmiddellijke 
nabijheid van de visgronden 
zijn er niet. Daarom is een wel
doordacht gekozen gesloten 
gebied vanuit wetenschappelijk 
oogpunt zeker te rechtvaardi
gen. De noodzaak van een 
milieuvriendelijke visserij wordt 
allang niet meer betwist. Het is 
de taak van het zeeweten- 
schappelijk onderzoek om, in 
samenwerking m et het bedrijf, 
een evenwicht te vinden tussen 
een rendabele visserij en een 
optimale bescherming van het 
mariene milieu.
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